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Wstęp

Polityka społeczna w  swoim  podstaw ow ym  założeniu pełni funkcje związane 

z zabezpieczeniem  całego społeczeństwa, w  postaci zapew nienia pom ocy materialnej, 

prawnej i aktywizacyjnej (co dotyczy w yjścia z biedy, ubóstw a, czyli po pierwsze 

znalezienia i podjęcia pracy). Pom oc ta  obejm uje osoby i rodziny znajdujące się 

w  trudnej sytuacji m aterialno-bytowej, a także będąc na skraju m inim um  biologicznego, 

zdegradow ane w  hierarchii społecznej z klasy średniej, do klasy niższej lub nawet 

podklasy1. Funkcje polityki społecznej nie kończą się na pom ocy najbardziej 

zdegradow anym  jednostkom , ale także na stw orzeniu zaplecza socjalnego dla rodzin, 

które m uszą sprostać wielu trudnościom  zw iązanym  z sytuacją ekonom iczno-bytową. 

Zw iązek ten  dotyczy w ysokości najniższej pensji krajowej, regulacji dotyczących 

zatrudnienia (rodzaj um ow y o świadczenie pracy), infrastruktury społecznej w  postaci 

dostępu do żłobków, przedszkoli, pom ocy finansowej dla rodzin posiadających dzieci 

(zw łaszcza rodzin w ielodzietnych). B rak ingerencji, lub zbyt słaba ingerencja 

w  gospodarkę, która m a pewną, ale ograniczoną zdolność sam oregulacji rynku, 

pow oduje pow staw anie bardzo dużego rozw arstw ienia m iędzy klasą wyższą, średnią 

i niższą. Zróżnicow anie w ysokości dochodów  w  Polsce jes t duże i wynosi według 

w spółczynnika G inniego 30,92.

W  m yśl artykułów  18 i 71 K onstytucji Rzeczpospolitej Polskiej rodzina stanowi 

najw yższy priorytet w  realizacji zadań państwa. Pom im o to  zadania te  nie są jednak  

w ykonyw ane z dynamiką, k tóra nadążałaby za w ielkością i skom plikow aną strukturą 

potrzeb społeczeństwa. Jedną z konsekw encji słabych instrum entów  polityki rodzinnej 

je s t spadek dzietności, a co za tym  idzie ubytek ludności prognozow any przez 

dem ografów  w  niedalekiej przyszłości. U jem ny przyrost naturalny jes t co praw da 

problem em  ogólnośw iatowym , Polska zatem  nie jest pod tym  w zględem  wyjątkiem . 

Jednak prognoza dem ograficzna GUS do 2030 roku  przedstawia, że liczba ludności 

w  Polsce m oże spaść do 2030 roku do około 35,7 mln. Poprzedni rząd (złożony 

z koalicji P latform a O byw atelska -  Polskie Stronnictwo Ludow e) niew ystarczająco

1 „Termin sugeruje, iż chodzi o grupę pozostającą w pewnym sensie poza głównym nurtem 
społeczeństwa”. Zob. G. Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2008, 
s. 236. Termin ten jest bardzo rozległy w interpretacji socjologicznej i dotyczy sfery biedy i ubóstwa, 
z charakterystycznymi wzorami im towarzyszącymi. Wzory te są specyficzne w zależności od kraju. 
W Polsce podklasa dotyczy zwłaszcza tzw. enklaw ubóstwa, czyli szczególnie terenów po PGR-owskich 
oraz charakterystycznych odtwarzanych wzorów związanych z tzw. kulturą ubóstwa.
2 Europejskie badanie dochodów i warunków życia, GUS, Warszawa 2013.
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inw estow ał w  kapitał społeczny. Tym czasem  kapitał ludzki to  najlepsza inwestycja, 

która w  parze z niskim  bezrobociem  jes t w  stanie stym ulować w zrost gospodarczy.

Polityka rodzinna to  jeden  z najw ażniejszych instrum entów  socjalnych, którego 

zadaniem  jes t popraw a m aterialnych w arunków  życia rodzin. Łączy się to  z dostępem  

do instytucji publicznych zw iązanych z socjalną sferą życia rodzin, a także prom ocją 

kultury wyższej i ułatw ieniem  dostępu do niej, zw łaszcza poprzez partycypację 

instytucji państw a w  kosztach uczestnictw a w  niej.

Polityka dotycząca rodziny dzieli się na dwie sfery: politykę rodzinną i prorodzinną, 

a także na politykę bezpośrednią i pośrednią. Te sfery tw orzą pew ną strukturę, która ma 

na celu zaspokojenie potrzeb rodziny zgodnie z hierarchią potrzeb. N a  dole tej 

hierarchii znajdują się potrzeby biologiczne (fizjologiczne) -  pożywienia, odpoczynku, 

odpow iednich w arunków  m ieszkaniow ych -  je s t to co praw da potrzeba bytowa, ale 

poniew aż łączy się rów nież z zaspokojeniem  w arunków  biologicznych (chociażby 

ochrona przed w arunkam i atm osferycznym i), zaliczam  ją  także do biologicznych. 

Z potrzebam i biologicznym i w iąże się także potrzeba bezpieczeństw a. Jeżeli rodzina ma 

m ożliw ość cyklicznego zaspokajania ow ych cykli, w  trakcie których te  potrzeby m uszą 

być zaspokojone. Potrzeba bezpieczeństw a jes t szeroko rozum iana, dotyczy bow iem  

także zabezpieczenia potrzeb w yższego rzędu takich jak: poczucie akceptacji, m iłości 

i przynależności, samorealizacji, czyli zaspokojenia potrzeb autotelicznych oraz potrzeb 

bytow ych zw iązanych ze sferą ekonomiczną. Sfera ekonom iczna zw iązana jes t 

z zabezpieczeniem  finansow ym  cykli zaspokajania potrzeb, które się odnawiają.

N ależy przy tym  rozróżnić także pojęcie rodziny, które odnosi się do sfery kulturowej 

oraz gospodarstw a dom owego, odnoszące się do sfery ekonom iczno -bytowej, czyli 

bazy materialnej i kapitałowej rodziny. D ochody gospodarstw a dom ow ego w  postaci 

środków  finansow ych (płatniczych), spełniają funkcję pow szechnie przyjętej 

uniwersalnej zapłaty za zakupiony tow ar lub usługę. W artość danego tow aru lub usługi 

je s t ustalana przez poziom  w artości przyjęty przez rynek i w aha się w  zależności od 

poziom u PKB, w ysokości podatku od tow arów  i usług, zapotrzebow ania społecznego 

i innych.

Źródłem  środków  płatniczych je s t w ykonyw anie pracy przez członków  rodziny 

będących w  wieku produkcyjnym , co wiąże się z posiadaniem  pracy3, która jes t źródłem

3 Wyjątkiem są rodziny mające stały dochód ze źródeł innych niż praca. Takimi źródłami są: renta, 
dochody z wynajmu, posiadanie dużych zasobów ekonomicznych w postaci majątku (aktywów
i pasywów) i innych.
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środków  finansowych, czyli dochodów. Dochód, który otrzym uje jednostka  po 

w ykonaniu ustalonej z pracodaw cą pracy, to  dochód rozporządzalny. W  tym  m iejscu 

rozpoczyna się sfera działania pośredniej polityki rodzinnej, czyli ochrony 

pracow ników  przed nadużyciam i ze strony pracodaw ców . O chrona pracow ników  jest 

gw arantow ana zapisam i w  K onstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także w  kodeksie 

pracy, ale mim o to  zabezpieczenie interesów  pracow ników  jes t nieskuteczne, co 

prowadzi do pow iększania się nierejestrowanej sfery pracy. Szczególnym  przykładem  

był brak kontroli dotyczącej zatrudnienia na podstaw ie form  niepracow niczych -  

um ow y cyw ilno-praw ne. Pew ne elem enty polityki rodzinnej, takie jak  urlop ojcowski, 

roczny urlop m acierzyński dla kobiet, są jak  najbardziej potrzebne i uzasadnione. 

Jednak tem po rozw oju polityki rodzinnej i jej dynam ika, nie idą w  parze z potrzebam i 

społecznymi. W prow adzenie tych rozw iązań do struktury społecznej jes t owszem  

korzystne dla rodzin, ale pom ijana je s t tu  jednostka i jej rola zaw odow a, z którą w iążą 

się potrzeba sam orealizacji oraz zaspokojenie potrzeb gospodarstw a dom owego, dzięki 

uzyskiw anem u dochodowi. Problem  ten  dotyczy zw łaszcza pracujących kobiet, które 

nie są należycie chronione zarów no przez kodeks pracy, jak  i instytucjonalnie, 

szczególnie przez Państw ow ą Inspekcję Pracy.

N a podstaw ie realizowanej przez rząd (koalicję PO -PSL) polityki społecznej, 

sform ułow ałem  pierw szą hipotezę: działania w  ram ach polityki rodzinnej, w spierają 

rodziny w  niew ystarczającym  zakresie. Jednostka nie m a alternatyw y wyboru, 

pom iędzy pracą i karierą zaw odow ą oraz założeniem  rodziny. Założenie rodziny m oże 

odbyć się kosztem  kariery zawodowej oraz zm niejszenia dochodów, co dotyczy 

zw łaszcza rodzin z klasy średniej i niższej. H ipoteza ta  znajduje swoje potwierdzenie 

w  literaturze przedm iotu, a także w  publikacjach GUS i CBOS.

Kolejna hipoteza zakłada że: sytuacja m aterialna rodzin w  Polsce jes t na poziomie, 

który um ożliw ia zaspokojenie potrzeb podstaw owych, ale często uniem ożliw ia 

zaspokojenie potrzeb w yższych, przez co rodziny odczuw ają braki. N iski poziom  

dochodu uniem ożliw ia dow olne kształtow anie stylu życia4 rodzinom , przez ograniczone 

m ożliwości konsum pcyjne, a także utrudnia udział w  kulturze wyższej.

Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę netto w  2013 roku kształtow ał się na 

poziom ie 1299 zł. N atom iast udział w ydatków  na osobę wyniósł 1062 zł. Oznacza t o ,

4 Kształtowanie dowolnego stylu życia jest związane z poziomem dochodów. Im wyższy dochód, tym 
większe możliwości kształtowania stylu życia na wysokim poziomie ekonomiczno-kulturowym. 
I odwrotnie, im niższy dochód, tym mniejsze możliwości na dowolność.
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że udział w ydatków  w  dochodzie rozporządzalnym  w yniósł 81 ,7% 5. W  zw iązku z tym  

hipoteza ta  również m a swoje uzasadnienie zarów no w  literaturze, jak  

i w  przeprow adzonych przeze mnie badaniach.

W  celu w eryfikacji założonych hipotez przeprow adziłem  m etodą ankietow ą badania 

w śród przedstaw icieli rodzin posiadających dzieci. B adania te  pozw oliły mi określić 

sytuację m aterialną oraz deficyty w ystępujące w  danym  gospodarstw ie domowym, 

ocenić oddziaływ anie polityki rodzinnej, m ożliwości udziału w  kulturze, poziom  etosu 

pracy oraz preferencje w yborcze wśród ankietowanych przeze mnie osób.

W  zw iązku z pow yższym i aksjom atam i dotyczącym i ekonomicznej sytuacji rodziny 

i jej m iejsca na rynku pracy, dóbr i usług, należy określić strukturę potrzeb rodziny 

w łącznie z jej udziałem  na poszczególnych poziom ach rzeczyw istości społecznej. 

A naliza tego udziału obrazuje m ożliw ości gospodarstw  dom owych, a także przedstaw ia 

te  sfery życia rodzin, na które brakuje środków z dochodu rozporządzalnego lub 

funduszu swobodnej decyzji, czyli pola deficytow e.

W  mojej pracy doktorskiej chcę znaleźć odpow iedź na pytanie, dlaczego polityka 

rodzinna spełnia swoją funkcję w  sposób niew ystarczający i słabo chroni interesy 

rodzin. D laczego nie daje rodzinom  pew ności zaspokojenia potrzeb i nie zapew nia 

podstaw  godnego bytu, który byłby w ykładnikiem  lepszego funkcjonow ania jednostek  

w  strukturach państwa, dałby im poczucie „pew ności ju tra” i zw iększyłby ich zaufanie 

i poczucie altruizmu, których poziom  w  społeczeństw ie polskim  znacznie się obniżył. 

N a  podstaw ie opinii m łodych m ałżeństw  posiadających dzieci dokonałem  analizy ich 

sytuacji, poznałem  oczekiw ania i potrzeby zw iązane z funkcjonow aniem  tego typu 

rodzin w  strukturze społecznej. Zachodzące w e współczesnej Polsce zm iany związane 

z polityką gospodarczą oraz przem iany kulturow e w ynikające z procesu globalizacji 

dotyczą całego społeczeństwa.

Zachodzące zm iany zw iązane z form am i zatrudnienia, poziom em  bezrobocia, 

a zatem  kształtujące poziom  (jakość) życia na płaszczyźnie kulturowej 

i ekonom icznej, czyli m iejsce i czas poruszania się jednostk i w  strukturze społecznej, 

pow odują różne następstwa. N astępstw a te  m ają formę pośrednią i bezpośrednią. Te 

dwie form y dotyczą polityki rodzinnej -  sfera bezpośrednia i polityki prorodzinnej -

5 Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 
domowych, GUS 2014.
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sfera pośrednia. M inisterstw o Pracy i Polityki Społecznej6 jes t instytucją, która 

w  pew ien sposób oddziałuje na kształtow anie poziom u życia rodzin. W  związku 

z tym  poddałem  analizie konkretne ustaw y i rozporządzenia oraz ich w pływ  na  sytuację 

rodzin, a także opinię osób będących członkam i rodzin (m ałżonkam i) na tem at działań 

rządu na rzecz rodzin. Istotnym  tem atem , k tóry rów nież poddałem  analizie, jes t 

m ożliw ość sam orealizacji i etosu pracy, jako  jednego  z elem entów  kapitału społecznego 

i autotelicznego poczucia w artości pracy dla samej jednostki. Spędzanie czasu w olnego 

je s t również szczególnie istotnym  elem entem  życia, zw łaszcza wtedy, gdy przem ianom  

ulega kultura, a jej form ą dom inującą staje się kultura popularna i m asowa. W  takiej 

sytuacji w iększy nacisk pow inien zostać położony na edukację i prom ocję kultury 

wyższej.

Celem  mojej dysertacji je s t dokonanie próby określenia faktycznego położenia 

w  strukturze społecznej najm niejszej grupy społecznej, jaką  jes t rodzina. M ateriałam i, 

które w ykorzystałem  do analizy aspektów  zw iązanych z rodziną, są liczne publikacje 

badaczy zajm ujących się tą  tem atyką, jak  rów nież synteza w łasnych rozw ażań 

dotyczących m iejsca rodziny w  strukturze społecznej. Innym i m ateriałam i, które 

poddałem  analizie, są dokum enty M PiPS, dotyczące działań na rzecz rodziny 

przeprow adzonych za rządów  koalicji PO -PSL oraz program y w ybranych partii 

politycznych. K ażda ustaw a lub rozporządzenie w pływ a na zm iany w  społeczeństwie. 

Tym  sam ym  w yw iera w pływ  na życie rodziny, m oże spow odow ać zwiększenie 

bezrobocia lub ułatw ić znalezienie pracy (np. poprzez odpowiednio przygotow aną 

i prow adzoną aktyw izację zaw odow ą). Przeprow adzone przeze mnie badania 

odpow iadają na pytania: jak ie  są potrzeby i oczekiw ania rodzin w zględem  państw a 

polskiego i jakie braki one odczuwają.

R ok  1989 był dla Polski i jej obywateli przełom ow y, poniew aż niósł ze sobą całkiem  

now e m ożliwości, ale także pewne niebezpieczeństw a. M ożliw ości dotyczyły 

dowolnego kształtow ania stylu życia, w olność ideologiczną i religijną, uw olniony został 

także rynek tow arów  i usług. Okres przejściowy, po którym  m iała nastąpić popraw a 

poziom u życia Polaków , nie przyniósł oczekiw anych skutków. W  kontekście tego 

pojaw iły się niebezpieczeństw a zw iązane z przew artościow aniem  system u m oralnego, 

na który w pływ  m iała (i ma) sekularyzacja, a także zm iany w  hierarchii wartości.

6 Nazwa Ministerstwa została zmieniona przez partię Prawo i Sprawiedliwość, po wygranych wyborach 
parlamentarnych w 2015 roku na, Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. W czasach 
sprawowania rządów przez koalicję PO-PSL, nazwa tego ministerstwa była pozbawiona rzeczownika 
„rodzina”.
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Zjaw iska te  zapoczątkow ane zostały destabilizacją rynku pracy, która nastąpiła po 2007 

roku. N a  skutek tego nastąpiło duże rozw arstw ienie w  obrębie klas społecznych, 

związane z zapoczątkow anym  w  latach 90-tych ubiegłego wieku rozw ojem  sektorów  

gospodarki (zw łaszcza III -  usługi oraz handel tow aram i i IV  finanse, m arketing oraz 

obrót nieruchom ościam i). D estabilizacja rynku pracy powoduje, nie tylko na gruncie 

polskim  szkodliwe następstw a dla rodziny, a także dla par, które chciałyby założyć 

rodzinę. Czynnikam i opóźniającym i decyzję o założeniu rodziny są elastyczny rynek 

pracy oraz trudności w  zakupie w łasnego m ieszkania lub w ręcz brak m ożliwości tego 

zakupu (często także nawet w ynajęcia m ieszkania). Skutkiem  tego jes t opóźnienie 

decyzji prokreacyjnych, jak  rów nież podejm ow anie przez rodziny decyzji o posiadaniu 

mniejszej liczby potom stwa.

Problem em , który stał przed każdym  kolejnym  rządem  i nadal nie został rozwiązany, 

je s t obniżająca się dzietność, co doprow adza do braku m ożliwości prostej 

zastępow alności pokoleń. Rząd PO -PSL, który począw szy od 2007 roku sprawował 

w ładzę (przez dwie kadencje), podjął pew ne kroki w  kierunku realizacji polityki 

rodzinnej, ale były one nieskoordynow ane z potrzebam i struktury społecznej 

i niewystarczające. Podjęto także pewne reform y m ające na celu rozw iązanie problem u 

dem ograficznego, ale w  dłuższej perspektyw ie czasu m ogą one jedynie  nieznacznie 

opóźnić skutki zm niejszającej się liczby urodzeń. P ierw sza z reform  to  podwyższenie 

w ieku em erytalnego (przyjęta przez sejm dnia 11 m aja 2012 roku, w prow adzona od 

1 stycznia 2013 roku). D ruga to obniżenie w ieku rozpoczęcia edukacji na poziom ie 

szkoły podstaw owej od sześciu lat (przyjęta przez sejm dnia 14 listopada 2014 roku, 

w prow adzona od 1 w rześnia 2014 roku).

W  przypadku realizacji samej polityki rodzinnej w prow adzono roczny urlop 

m acierzyński, a także urlop dla ojców; są to  oczywiście w ażne decyzje, ale m ożliwe do 

zrealizow ania tylko wtedy, jeżeli rodzice są zatrudnieni na podstaw ie pracow niczych 

form  zatrudnienia. Analizę polityki rodzinnej koncentruję zw łaszcza na czasach 

w spółczesnych (do roku 2014 włącznie), gdy polityka rodzinna w ym agała gruntownej 

rekonstrukcji i m odernizacji. R ok  2015 okazał się rokiem  przełom ow ym  z pow odu 

w yborów  prezydenckich i parlam entarnych. Zw ycięstw o „Zjednoczonej Praw icy” po d 

egidą Praw a i Sprawiedliwości daje szansę na popraw ę sytuacji polskich rodzin 

z pow odu socjalnego charakteru program u PiS i innych partii w chodzących w  jej skład. 

Jednak proces napraw y polityki rodzinnej w ym aga długiego czasu, dlatego jakiekolw iek 

ewentualne efekty będą w idoczne dopiero w  przyszłości. U w ażam  że w  najbliższych
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latach nie nastąpi pow ażniejsza rew olucja na gruncie polityki rodzinnej, a tym  sam ym  

realna popraw a sytuacji rodzin. W  zw iązku z tym  analizę kończę na 2014 roku.

Niniejsza praca składa się ze w stępu i z pięciu rozdziałów.

W  pierw szym  rozdziale, zatytułow anym  R odzina i jej m iejsce w  teorii nauk 

społecznych, przedstaw iam  m iejsce rodziny w  strukturze społecznej. R ozdział ten 

zaw iera opis typologii rodzin w  Polsce i sfer społecznych, w  których rodzina 

uczestniczy w  kontekście realizow anych ról społecznych, m ożliwości kształtow ania 

stylu życia oraz rynku pracy i m ożliwości samorealizacji. Poruszony jes t tu  także tem at 

bazy ekonom icznej gospodarstw a dom ow ego jako  czynnika różnicującego 

i określającego przynależność klasową.

R ozdział drugi dotyczy polityki rodzinnej w  Polsce przed 1989 rokiem  i po nim na tle 

w ybranych krajów  Unii Europejskiej. O m ów iono w  nim partie polityczne działające 

przed rokiem  1989 i po nim, scharakteryzow ane zostały ich program y ze w zględu na 

reprezentow any przez nie nurt ideologiczny, podstaw y praw ne dotyczące realizacji 

polityki społecznej oraz m odele polityki społecznej w  krajach Unii Europejskiej.

W  rozdziale trzecim  opisany został w pływ  czynników  społecznych i ekonom icznych 

na politykę rodzinną, scharakteryzow ano w pływ  gospodarki na poziom  bezrobocia, 

politykę socjalną w  polskich i europejskich firm ach/korporacjach oraz w pływ  

czynników  społecznych i ekonom icznych na kształtow anie polityki rodzinnej.

W  rozdziale czw artym  znajduje się opis m etodologii badań własnych, ich cel, 

założone hipotezy i pytania badawcze. O pisane są tu  także narzędzie i zastosow ana 

m etoda badaw cza oraz sposób doboru i charakterystyka próby badawczej.

W  rozdziale piątym  znajdują się propozycje zm ian w  obszarze polityki rodzinnej, 

przedstaw ione są w nioski i refleksje dotyczące sytuacji rodzin oraz kierunku polityki 

państwa, który m ógłby przyczynić się do podniesienia poziom u życia rodziny 

i um ożliw iłby stabilizację m aterialną gospodarstw a dom owego.

W  ostatniej części znajdują się w nioski końcowe, przedstaw iona jes t analiza 

w yników  badań w łasnych oraz w eryfikacja założonych hipotez.

A naliza zaw arta w  dysertacji została oparta  na literaturze wym ienionej w  bibliografii. 

D o najw ażniejszych publikacji w ykorzystanych w  niniejszej pracy należą:

A dam ski F., C złow iek isto ta  relig ijna  i rodzinna, Petrus, K raków  2013.

A uleytner J., P olska  po lityka  społeczna, W SP TW P, W arszaw a 2005.

B orutka T., M azur J., Zwoliński A., K atolicka  nauka społeczna, Paulinianum , 

Częstochow a 2004.
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B yw alec Cz., K onsum pcja  w teorii i p raktyce gospodarow ania, PW N  2007. 

Czekajew ska J., P rzem iany życia  rodzinnego, Studium  E tyczne, W ydaw nictw o Tako, 

Toruń 2014.

D aszykow ska J., R ew era M. (red.), P rzem iany w artości i stylów  życia, Żak, W arszaw a 

2010.

D om ański H., P olska  klasa średnia, W ydaw nictw o N aukow e U niw ersytetu M ikołaja 

Kopernika, Toruń 2012.

Golińska L., B ielaw ska-Batorow icz E. (red.), R odzina  i p ra ca  w w arunkach kryzysu, 

W ydaw nictw o U niw ersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Jan Paw eł II, Encyklika Laborem  Exercens, O  Pracy L udzkiej, W ydaw nictw o 

W rocławskiej K sięgarni Archidiecezjalnej, W rocław  1995.

Jasińska-K ania A. (red.), W artości i zm iany. P rzem iany postaw  Polaków  w jednoczące j 

się E uropie, Scholar, W arszaw a 2012.

K ozek W ., R ynek  p ra cy  -  P erspektyw a instytucjonalna, W ydaw nictw o U niw ersytetu 

W arszaw skiego, W arszaw a 2014.

Księżopolski M ., Rysz-K ow alczyk B., Żołędow ski C. (red.), P olityka  społeczna  

w kryzysie , ASPRA -JR, W arszaw a 2009.

Lachow ska B., P raca i rodzina, kon flikt czy  synergia , W ydaw nictw o KUL, Lublin 

2012.

M aciejew ski J., G rupy dyspozycyjne, analiza  socjologiczna, W ydaw nictw o 

U niw ersytetu W rocław skiego, W rocław  2014.

M aslow  A. H., M otyw acja  i osobowość, PW N, W arszaw a 2013.

M oraw ski W ., Socjologia  ekonom iczna, PW N, w arszaw a 2011.

N ow ak B. M ., R odzina  w kryzysie, studium  resocja lizacyjne , PW N, W arszaw a 2012. 

R uszkow ski P., Segm entacja  społeczeństw a po lsk iego , Scholar, W arszaw a 2012. 

Standing G., K artaprekaria tu , PW N, W arszaw a 2015.

Standing G., Prekariat, now a niebezpieczna klasa, PW N, W arszaw a 2014.

Szahaj A., K apita lizm  drobnego druku, Instytut W ydaw niczy K siążka i Prasa, 

W arszaw a 2014.

Szm atka J., M ałe struktury społeczne, PW N, W arszaw a 2008.

Szyszka M ., P olityka  rodzinna w P olsce 1990-2004 , K atolicki U niw ersytet Lubelski, 

Lublin 2008.
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1. R o d z in a  i je j  m ie jsce  w  te o rii n a u k  sp o łeczn y  ch

1.1. Terminologia stosowana w ramach polityki rodzinnej

Instrum enty polityki rodzinnej m ają obecnie bardzo duże znaczenie, biorąc pod 

uwagę zm niejszającą się liczbę urodzeń. Prognozy dem ograficzne przew idujące 

przyspieszone starzenie się społeczeństw a polskiego spow odow ane są brakiem  

liczbow ym  pokolenia, które zastąpi starsze pokolenie w  społeczeństw ie i na rynku 

pracy.

G łów na hipoteza niniejszej analizy brzm i: działania w  ram ach polityki rodzinnej, 

w spierają rodziny w  niew ystarczającym  zakresie. Jednostka nie m a alternatyw y 

w yboru, pom iędzy pracą i karierą zaw odow ą oraz założeniem  rodziny. Założenie 

rodziny m oże odbyć się kosztem  kariery zawodowej oraz zm niejszenia dochodów, co 

dotyczy zw łaszcza rodzin z klasy średniej i niższej. Zatem  dlaczego działania 

podejm ow ane w  obszarze polityki rodzinnej są zbyt słabo ukierunkow ane na pom oc 

rodzinom  w  pogodzeniu ról rodzinnych z rolam i zaw odow ym i? To przecież sprzyjałoby 

zachow aniu harm onii w  system ie społecznym. N arastający kryzys dem ograficzny 

zw iązany ze zm niejszaniem  się liczby urodzeń nie zostanie rozw iązany za pom ocą 

takich środków, jak  podw yższenie w ieku em erytalnego, lub obniżenie w ieku 

rozpoczęcia edukacji na poziom ie podstaw ow ym  do sześciu lat. Tego rodzaju 

rozw iązania jedynie  opóźniają skutki tego kryzysu.

W  m odelu dram aturgicznym 7 aspekt psychospołeczny dotyczy sfery zakulisowej 

jednostk i8, a w ięc obszaru intym nego jednostki i członków  jej rodziny. D otyczy on 

także utrzym yw ania kontaktów  z innymi osobam i -  spokrew nionym i z daną jednostką, 

utrzym ującym i z nią kontakty tow arzyskie. A spekt ekonom iczny dotyczy 

funkcjonow ania członków  gospodarstw a dom ow ego na rynku pracy. W sparcie rządu 

w  tym  przypadku dotyczy ochrony praw  pracow ników , ustalania najniższej pensji 

krajowej na poziom ie zaspokajającym  potrzeby podstaw ow e i w yższe -  z rezerw y 

w  postaci funduszu swobodnej decyzji. O prócz tego dotyczy on polityki m ieszkaniowej, 

której jednym  z celów  jes t wspom aganie w  zakupie w łasnego m ieszkania (co 

w  obecnych w arunkach niestabilnego zatrudnienia utrudnia w zięcie kredytu, który i tak  

obciąża budżet gospodarstw a dom owego najczęściej przez w iele lat).

7 Zob. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia społecznego, Aletheia, Warszawa 2008.
8 Termin jednostka w niniejszej pracy definiuję jako: osoba ludzka (człowiek) w ujęciu holistycznym, 
z jej zespołem ról społecznych (rodzinnych i zawodowych).
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O dpow iedzi na pytania dotyczące skuteczności polityki rodzinnej chciałem  uzyskać 

na podstaw ie przeprow adzonych badań w  grupie celowej -  m ałżeństw  z dziećm i 

(w  wieku produkcyjnym  m łodszym ). Dzięki tym  badaniom  poznałem  ich opinie na 

tem at polityki rodzinnej i polityki pracy.

N a początku niniejszych rozw ażań i analizy rodziny należy rozróżnić podstaw ow e 

pojęcia, którym i będę się posługiwał. N ajw ażniejszym  z nich je s t znajdująca się 

w  w ym iarze kulturow ym  struktury społecznej rodzina, czyli sieć społeczna oparta na 

w ięziach identyfikow anych kulturow o -  m ałżeńskich i biologicznie -  seksualnych, 

zlokalizow ana na w spólnym  terenie (w  m ieszkaniu lub dom u)9. K olejnym  pojęciem  

w  w ym iarze ekonom icznym  jes t gospodarstw o dom owe, czyli grupa osób, które 

m ieszkają w  jednym  m ieszkaniu lub dom u i łącząc swoje dochody, w spólnie z nich 

korzystają10. Jak w ynika z pow yższych definicji, term in rodzina odnosi się do funkcji 

społeczno-kulturow ych, natom iast gospodarstw o dom ow e do funkcji ekonom iczno- 

bytowych.

W skaźnikiem  poziom u ekonom iczno-społecznego (jakości i ilości konsum pcji) 

gospodarstw  dom owych, a także udziału w  kulturze, jes t m inim um  egzystencji. Jest to 

ilość środków  (finansow ych i innych zasobów ) w ystarczająca na zakup tow arów  i usług 

pozw alających jedynie  na biologiczną egzystencję11. M inim um  socjalne określa koszyk 

dóbr i usług pozw alających jednostce  oprócz zaspokojenia potrzeb podstaw ow ych 

uczestniczyć także w  życiu społecznym 12. N ajniższym  poziom em  egzystencji jest 

ubóstw o absolutne (m inim um  egzystencji), czyli koszyk dóbr i usług niezbędnych do 

zaspokojenia potrzeb elem entarnych biologicznie, niezbędnych do przeżycia 

jednostk i13. M inim um  egzystencji m ożna uznać za rów noznaczne z m inim um  

socjalnym, z tym  że w  m inim um  socjalnym  dodatkow o znajduje się kategoria m inim um  

społecznego, czyli brak m ożliwości zaspokojenia potrzeb udziału w  strukturze 

społecznej, w  tym  udziału w  kulturze. Polskie kryteria w skaźników  poszczególnych 

m inim ów  są bardzo niskie i m ijają się z m ożliwościam i zaspokojenia potrzeb. M inim um  

egzystencji w  Polsce to  m inim um  absolutne, natom iast m inim um  socjalne to 

konglom erat m inim um  absolutnego biologicznego z m inim um  absolutnym

9 T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010, s. 457-458.
10 G. Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2008, s. 107.
11 R. Gierszewska, J. Łopato, Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne, [w:] G. Firlit- 
Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2007, s. 242.
12 Tamże, s. 242.
13 E. Tarkowska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo 
polskie, Scholar, Warszawa 2006, s. 323.
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społecznym 14. Pozostaje jeszcze poziom  ubóstw a subiektywnego, które stanowi opinię 

członków  gospodarstw a dom ow ego na tem at m ożliw ości zaspokojenia potrzeb -  

podstaw ow ych biologicznych i w yższych społecznych, w  tym  kulturow ych15. 

Przedstaw ione wyżej form y ubóstw a analizow ane na bazie hierarchii potrzeb nie dają 

m ożliwości zaspokojenia w szystkich potrzeb przez jednostkę w  ujęciu holistycznym . 

Podstaw ow ym i i najw ażniejszym i potrzebam i, w ym agającym i cyklicznego 

zaspokojenia są potrzeby fizjologiczne.

Schemat nr 1. Hierarchia potrzeb A. H. Maslowa

Transcendencja
Duchowe potrzeby 

utożsamienia z kosmosem

Samorealizacja 

Potrzeby spełnienia swojego 

potencjału, posiadania

Potrzeby estetyczne 

Potrzeby harmonii i piękna

P otrzeby poznawcze 

Potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości

Szacunek

Potrzeby zaufania do siebie, poczucia własnej 

wartości kompetencji, szacunku do samego siebie 

i poważania ze strony innych

Przynależność 

Potrzeby więzi, afiliacji, miłości i bycia kochanym

Bezpieczeństwo

Potrzeby bezpieczeństwa, wygody, spokoju, wolności od 

strachu

Potrzeby fizjologiczne

Potrzeby pożywienia, wody, tlenu, odpoczynku, spełnienia 

seksualnego, uwolnienia od napięcia

Źródło: R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2009, s. 380.

B ieda i ubóstw o prowadzi (najczęściej) do dysfunkcji i patologii, k tóre w yniszczają 

jednostkę i rodzinę. N ie zostają bow iem  zaspokojone w szystkie potrzeby podstaw ow e, 

które w arunkują pojaw ienie się potrzeb w yższych -  zgodnie z piram idą potrzeb 

A braham a H. M aslowa.

Abraham  H. M aslow  jes t psychologiem  zw iązanym  z nurtem  hum anistycznym  oraz 

jednym  z tw órców  holistycznej w izji człowieka. H olizm  jes t to w izja polegająca na

14 R. Szarfenberg, Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko- 
Skoczny (red.), Polityka społeczna..., s. 319.
15 R. Gierszewska, J. Łopato, Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne, [w:] G. Firlit- 
Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna., s. 242.

11



całościowej analizie człow ieka w  sferze psychofizycznej oraz społecznej, w  w ym iarze 

m ikro- i m akrospołecznej. Człow iek to jednostka  złożona z um ysłu (psychiki) i ciała, 

żyjąca i uczestnicząca w  system ie społecznym, którego w yznacznikiem  norm atyw nym  

jes t system  kulturowy. W szystkie te  czynniki (umysł, ciało, społeczeństw o i kultura) 

dają całościow y obraz człowieka. K oncepcja ta  w  mojej analizie jes t skutecznym  

narzędziem  analizy zachow ań jednostek  w  systemie społecznym. Zdecydow ałem  się na 

użycie jej jako  narzędzia interpretacji zjaw isk społecznych zw iązanych z zachow aniem  

jednostek  i rodzin będących na różnych poziom ach stratyfikacji społecznej. W iększość 

zachow ań w arunkow ana je s t przez zaspokojenie potrzeb podstaw ow ych (w  tym  

fizjologicznych, które nie zaspokojone w  odpow iednich proporcjach i przez 

odpowiednie składniki prow adzą do degradacji organizmu). Piram idę potrzeb 

A. H. M aslow a należy traktow ać z pew ną elastycznością. Chodzi o to, że zaburzenie 

zaspokojenia niektórych potrzeb m oże m ieć charakter czasowy, nie oznacza to  regresu 

hierarchii potrzeb w yższych (w  tym  samorealizacji). Jest to chw ilow a zw iększona 

koncentracja na zaspokojeniu danej -  pilniejszej -  potrzeby czy potrzeb. Po 

zaspokojeniu pilniejszej potrzeby uw aga zostaje z pow rotem  skierowana na pozostałe 

potrzeby. N ależy przy tym  dodać, że koncentracja na potrzebach, których zaspokojenie 

je s t pilniejsze, nie jes t rów noznaczna z tym, że cała uw aga jednostki zostaje zawsze 

przeniesiona na nie. Część tej uwagi m oże skupić się i najczęściej tak  się dzieje, na 

potrzebach w yższego rzędu.

Potrzeby fizjologiczne są kategorią potrzeb najniższych (biologicznych), które 

stanow ią elem ent w yjściow y teorii m otywacji. Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych 

dynam ika potrzeb sprawia, że pojaw iają się potrzeby w yższe stając się dom inującym i 

w  organizmie. D opiero po ich zaspokojeniu m otyw ow ane są kolejne potrzeby 

z hierarchii. Potrzeby bezpieczeństw a m ieszczą się na pograniczu potrzeb 

fizjologicznych i społecznych. Spow odowane jes t to zależnością bezpieczeństw a, 

z jednej strony od czynników  zw iązanych ze środow iskiem  przyrodniczym , 

a z drugiej od czynników  społecznych. W ystarczające zaspokojenie potrzeb 

fizjologicznych m otyw uje pojaw ienie się potrzeb bezpieczeństw a (stabilności, wolności 

od lęku i innych). Potrzeby przynależności i szacunku w ynikają po części 

z poew olucyjnego ukształtow ania psychospołecznego człowieka, a znaczący w pływ  na 

ich kształt ma kultura. Zaspokojenie potrzeby szacunku ze strony innych ludzi 

pow oduje w zm ocnienie własnej w artości i podw yższenie samooceny. Potrzeba ta  

(szacunku) dzieli się na dwie grupy. Jedna dotyczy m ożliwości samorealizacji
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potencjału tw órczego związanego z osiągnięciam i w  sferze zawodowej. D ruga zw iązana 

je s t z prestiżem , czyli szacunkiem  ze strony innych. Potrzeby poznaw cze są 

pragnieniem  odśrodkow ym  (intelektualnym ) i m ieszczą się w  grupie potrzeb 

osobowościow ych. M iędzy potrzebam i fizjologicznym i i osobow ościow ym i 

(intelektualnym i) w ystępuje synergia. Potrzeby estetyczne w ynikają z tego, w  jaki 

sposób jednostka definiuje piękno, czy ceni symetrię i porządek.

Potrzeby poznawcze, estetyczne i sam orealizacji prow adzą do indywidualizacji 

osobowości jednostki. Jest to sfera szczególnie w ażna, poniew aż dzięki zaspokojeniu 

tych potrzeb człow iek upodm iotow ia się i staje indyw idualną jednostką  uczestniczącą 

w  życiu społecznym. A  zatem  indyw idualizm  jednostk i realizuje się w  życiu 

społecznym, prow adząc do rozw oju i ewolucji kultury człow ieka (kultura w  tym  

znaczeniu obejm uje w szystkie aspekty poznaw cze i działalność czło wieka). Potrzeba 

transcendencji je s t najwyższą, poniew aż w ykracza poza świat zm ysłow y człowieka. Jest 

to potrzeba uduchow ienia (term in ten  m a szerokie pojęcie, w  tym  znaczeniu dotyczy 

zaakceptow ania przem ijalności ciała przy nieskończoności um ysłu), która jest 

realizow ana (najczęściej) na gruncie wyznawanej religii. Potrzeba samorealizacji dąży 

do zrealizowania swojego potencjału twórczego. D ążenie do zaspokojenia tej potrzeby 

służy określeniu własnej osobow ości16. Jednostka w  ujęciu personalistycznym  musi 

m ieć m ożliw ość samorealizacji, k tóra najczęściej dokonuje się na gruncie zawodowym . 

W arunkiem  jes t w ykonyw anie zaw odu zgodnego z zainteresow aniam i 

i w ykształceniem , zw łaszcza w  przypadku zaw odów  inteligenckich i artystycznych. Ale 

m ożliw ość sam orealizacji człow ieka poprzez w ykonyw aną pracę w ym aga spełnienia 

pew nych warunków . Teoria personalistyczna postuluje zw iększenie autonom ii 

pracownika. U zależnianie pracow nika od pracodaw cy pow oduje ograniczenie praw a do 

inicjatywy i sw obody działania tw órczego. Podczas gdy to  w łaśnie godna praca 

kształtuje dojrzałą osobow ość człow ieka17. N iezaspokojenie potrzeby samorealizacji 

potencjału tw órczego jes t bardzo trudne na obecnym  rynku pracy. Pracow nik w  obawie 

o utratę stanowiska pracy rezygnuje z autonom ii w  kształtow aniu rzeczyw istości lub 

w  ogóle nie m a takiej m ożliwości, jeżeli pracuje w  zaw odzie niezgodnym  z jego  

przygotow aniem  zaw odow ym  -  wykształceniem .

N iezaspokojone potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństw a m ogą nie aktyw ow ać 

potrzeby m iłości i przynależności, poczucia własnej w artości i samorealizacji, co może

16 A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2013, s. 62-76.
17 F. Adamski, Człowiek istota religijna i rodzinna, Petrus, Kraków 2013, s. 232.
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prow adzić do dysfunkcji i patologii. D ysfunkcja jes t stanem zaburzenia funkcji rodziny 

i/lub gospodarstw a dom owego. D ysfunkcja w  rodzinie dotyczy pew nych braków  

zw iązanych z udziałem  w  kulturze, problem ach z socjalizacją, w ychow aniem  dzieci itp. 

D ysfunkcja w  gospodarstw ie dom ow ym  w iąże się z brakiem  środków  m aterialnych 

niezbędnych do jego  praw idłow ego funkcjonowania. M a to  bezpośredni w pływ  na 

funkcjonow anie rodziny w  aspekcie kulturow ym  -  jakość odtw arzanych konw encji 

i w zorów  kulturow ych oraz ich częstotliwość. D ysfunkcja m oże być przyczyną 

pow stania patologii i z nią współistnieć. N ależy przy tym  nadmienić, że patologie m ogą 

pojaw ić się także niezależnie od dysfunkcji. M oże to nastąpić naw et w  rodzinach, 

w  których funkcje są w ypełniane w  należyty sposób i zaspokojone są w szystkie 

potrzeby. Ich przyczyną w  tym  przypadku są inne czynniki.

Term in patologia odnosi się do działań będących odstępstw em  od normy, które są 

szkodliwe dla jednostki i m ogą także w yrządzać szkody jej o toczeniu18. Szkody kryjące 

się pod pojęciem  patologia m ogą być trwałe, ale m ogą też zostać zredukow ane 

i zaniknąć przez odpow iednie działania instytucji pom ocy społecznej. Form y patologii 

w ystępujące na poziom ie m ikrostruktury, w  rodzinie m ożna określić term inem  

socjopatologia, odnoszącym  się do zachow ań szkodliw ych dla jednostki, lub 

m ikrostruktury w  obrębie której się porusza19. Przyczynam i pow staw ania socjopatologii 

są czynniki na poziom ie m ikro- i m akrospołecznym , w śród  których w ym ienia się: 

indyw idualne oraz strukturalne20. Przyczyny indyw idualne dotyczą przebiegu życia 

(biografii) jednostki, są zw iązane z socjalizacją. D ysfunkcje i patologie w  rodzinie 

pow odują dezorganizację jej życia, co prowadzi do zakłócenia procesu socjalizacji 

dziecka na etapie przysw ajania norm  i w artości, kształtujących zdolność rozróżniania 

dobra i zła. Przyczyny strukturalne z kolei są zw iązane z biedą i ubóstwem, które 

prow adzą do m arginalizacji, a w  następstw ie do w ykluczenia społecznego. Te zjaw iska 

pow odują pow stanie „kultury ubóstw a”, której internalizacja skutkuje w iększym  

praw dopodobieństw em  pojaw ienia się zachow ań socjopatologicznych.

D la potrzeb analizy funkcjonow ania rodziny w  strukturze społecznej przedstaw iam  

w łasną jej definicję. R odzina jes t grupą kolektyw ną21, składającą się z dw ojga ludzi

18 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2008, s. 287.
19 Tamże, s. 287.
20 Tamże, s. 295.
21 Kolektyw jest to grupa osób, które łączy wspólny interes i cele. Rodzina jest grupą kolektywną 
w związku z powinowactwem członków rodziny dotyczącym więzi emocjonalnych, biologicznych -  
w sferze rodziny i ekonomicznych -  w sferze gospodarstwa domowego. Potrzeby rodziny są zaspokajane 
przez realizację funkcji rodziny, za pośrednictwem pełnienia ról rodzinnych i zawodowych.
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odmiennej płci (m ężczyzny i kobiety) oraz dzieci22, których łączą relacje: em ocjonalna, 

fizyczna (seksualna, dot. m ałżonków ) i ekonom iczna, nadając ich życiu cechy 

wspólnoty. W spólnota ta  jest ukonstytuow ana prawnie. Życie rodzinne obejm uje sfery; 

intym ną -  niedostępną społecznie, sferę kulturow ą -  będącą obszarem  realizacji 

w zorów  kulturow ych oraz sferę gospodarczą -  będącą w ew nętrzną sferą rodziny, 

zw iązaną z jej m iejscem  zam ieszkania23, w spólnym i dochodam i służącymi 

zaspokojeniu potrzeb podstaw ow ych, cyw ilizacyjnych i kulturow ych na poziom ie 

m ikrospołecznym . N ajczęstszym  źródłem  dochodów  gospodarstw a dom ow ego (a także 

większej części społeczeństw a) jest praca najem na m ałżonków, dzięki niej zaspokajane 

pow inny być potrzeby gospodarstw a dom owego.

W  tym  m iejscu chcę poruszyć tem at zw iązany z m ieszkaniem  jako  m iejscem  

odtw arzania w zorów  kulturowych, socjalizacji dzieci oraz m iejscem  zaspokajania 

potrzeb podstaw ow ych i cyw ilizacyjnych w  sferze gospodarstw a dom owego. 

M ieszkanie je s t bazą gospodarczą i m iejscem  realizacji potrzeb, psychospołecznych 

oraz kulturowych. Oznacza to, że w  świadom ości jednostki będącej członkiem  rodziny 

istnieje podział na sferę rodziny i gospodarstw a dom owego. M ieszkanie jako  m iejsce 

odtw arzania w zorów  kulturowych, a także m iejsce stanow iące kulisy24 życia rodziny, 

m a szczególnie duże znaczenie dla jej rozwoju. Posiadanie w łasnego m ieszkania 

pobudza kobietę i m ężczyznę do sform alizow ania ich związku. K ażda rodzina pow inna 

posiadać w łasne (sam odzielne) m ieszkanie, jednak  tu  pojaw iają się przeszkody 

o charakterze ekonomicznym. M łodzi m ałżonkow ie rozpoczynający swoje kariery 

zaw odow e często narażeni są na zatrudnienie bez stałej umowy, a także nie posiadają 

w ystarczających środków  własnych na zakup czy w ynajem  m ieszkania. N ie m ają także 

zdolności kredytowej by zakupić w ym arzony lokal25. B rak w łasnego m ieszkania

22 Rodzina to także ogół krewnych obojga małżonków.
23 Według A. Gizy-Poleszczuk: gospodarstwo domowe pełni wobec rodziny funkcję instrumentalną: służy 
zaspokojeniu potrzeb członków rodziny, wzmocnieniu ich pozycji społecznej, akumulacji kapitału 
zabezpieczającego długoterminowy horyzont reprodukcji. Zob. A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system 
społeczny, Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 172.
24 Kulisy to określenie dotyczące miejsc, w których jednostka może poczuć się bardziej swobodnie 
i pozwolić sobie na mniej formalne zachowanie. Dla rodziny takim miejscem jest mieszkanie, w czasie 
gdy przebywają w nim tylko jej członkowie, czyli mąż, żona oraz dzieci. Jak pisze E. Goffman, 
przedstawiając kulisy życia rodzinnego: w niedzielny poranek rodzina może korzystać z otaczających 
ognisko domowe ścian, aby ukryć świąteczną niechlujność stroju, rozciągając na wszystkie pomieszczenia 
swobody ograniczone na co dzień do kuchni i sypialni. Zob. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia 
codziennego..., s. 154.
25 A. Ładyżyński, Małżeństwo -  związek rozwojowy (z) trudem budowany, [w:] W. Muszyński (red.), 
Więzi w małżeństwie i rodzinie -  zaufanie, współdziałanie, zależność, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 
2011, s. 40.
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i w ysokie koszty jego  zakupu opóźniają decyzję o sform alizow aniu zw iązku 

i prokreacji. R ów nież brak stabilnej pracy i dochodów  zapew niających utrzym anie 

gospodarstw a dom ow ego (dochód rozporządzalny) i rodziny (fundusz swobodnej 

decyzji) opóźnia decyzję o zawarciu m ałżeństwa.

Rodzina jes t m iejscem  rozw oju jednostki, m iejscem  zakulisowym , gdzie zaspokaja 

ona swoje potrzeby wyższe, czyli -  zgodnie z piram idą potrzeb -  potrzeby 

przynależności i miłości, potrzeby akceptacji i szacunku, a także częściow o potrzebę 

samorealizacji.

Z rodziną łączą się pew ne sfery dotyczące różnych aspektów  jej funkcjonowania.

Sfery psychospołeczna i kulturow a w iążą się z intelektualno-estetycznym i 

potrzebam i członków  rodziny, które zaspokajane są przez odbiór w rażeń zm ysłowych, 

przez kontakt z dziełami sztuki, słuchanie muzyki, oglądanie film ów  lub przedstaw ień 

teatralnych, zw iedzanie m uzeów  itp. Czynności te  związane są z kulturą wyższą, której 

w ytw ory -  dzieła sztuki -  m ają duże w alory  artystyczne. Czym  innym  jes t kultura 

popularna, której nośnikiem  jes t kultura m asow a. K ultura popularna i m asowa, 

związane są z kulturą niższą, czyli ze wzoram i postępow ania i dziełami, których duża 

część pozbaw iona je s t w alorów  artystycznych i prom uje konsum pcyjny styl życia. Ta 

część czasu w olnego netto pośw ięcona jes t na udział w  kulturze w  w ym iarze 

m ikrospołecznym , obcowanie z dziełam i sztuki w  zaciszu w łasnego m ieszkania, 

w  w ym iarze m akrospołecznym  w  instytucjach zw iązanych z prom ocją kultury 

(filharmonia, teatr, m uzeum, kino -  ta  ostatnia należy do instytucji kultury, ale częściej 

postrzegana jes t jako  form a rozrywki).

Intym na sfera rodziny -  sacrum 26 -  dotyczy realizacji w zorów  kulturowych, ale tylko 

w e w łasnym  m ieszkaniu, które zapew nia (a przynajmniej pow inno) pełną dyskrecję 

i pew ną izolację od zew nętrznego świata społecznego27. M ieszkanie m ożna określić 

jako  strefę sacrum  w  sferze m ikrospołecznej, w  której odtw arzanie w zorów

26 Sfera sacrum w znaczeniu przypisanym przez autora, definiuje sferę intymną rodziny, starannie przez 
nią chronioną i niedostępną dla osób postronnych. W tym znaczeniu jest to sfera o podłożu emocjonalno- 
fizycznym, związana z więziami emocjonalnymi i płciowością małżonków. Role (małżonków i rodziców) 
pełnione w sferze sacrum, mają także szerszy nieformalny zakres o znaczeniu symbolicznym; wspólne 
spożywanie posiłków, spędzanie czasu z dziećmi, wystrój mieszkania itd.
27 Inne miejsca np. hotel jest oczywiście lokum zapewniającym intymność i bezpieczeństwo, związane 
z zaspokojeniem potrzeb, ale tylko podstawowych: higienicznych, a także intymnych -  związanych 
z seksualnością partnerów. Nie jest to jednak owo zaplecze kulturowe, które wiąże się ze specyfiką 
własnego mieszkania, jego urządzeniem i rzeczami, które się w nim znajdują i często mają znaczenie 
symboliczne (oprócz użytkowych). Hotel jest miejscem związanym z pobytem tymczasowym, służącym 
najczęściej rekreacyjnej formie spędzania czasu wolnego rodziny.
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kulturow ych m a charakter intym nych rytuałów 28. W  sferze m ikrospołecznej sferę 

sacrum  stanow ią kontakty m iędzy m ałżonkam i i dziećmi. Sfery sacrum  i pro fanum 29 są 

oddzielone od siebie. Oznacza to  także, że sfera sacrum  jako  w yższa jes t niedostępna 

dla pro fanum . Ten podział służy oddzieleniu od siebie specyfiki ról 

charakterystycznych dla jednej i drugiej sfery, a także ułatw ia orientacje aktorów  

w  społeczeństw ie na gruncie uw arunkow anych kulturow o konwencji, k tóre określają 

reguły gry30. Sfera pro fanum  to  obszar m akrospołeczny, czyli kontakty z innymi ludźmi 

z zachow aniem  form alnych (oficjalnych) konwencji kulturowych.

Sfera zakulisow a służy szeroko pojętej intym ności oraz sw obodnem u stylowi 

zachow ania odtw arzanego wśród członków  najbliższej rodziny, odrębnych pod 

względem  w spólnoty intymnej i gospodarczej oraz wśród bliskich przyjaciół 

i znajom ych. Zatem  sfera zakulisow a to  sfera m ezostrukturalna, w  której odbyw ają się 

kontakty z dalszą rodziną lub przyjaciółmi. K ontakty te  odbyw ają się na pograniczu sfer 

sacrum  i pro fanum . Jednak tu  strefa sacrum  m a postać sform alizowaną, m imo że 

kontakty te  m ają swobodny charakter.

G ospodarstw o dom owe funkcjonuje w  sferze m ikrospołecznej, która łączy się ze 

sferą m akrospołeczną. Sfera ekonom iczna jes t bezpośrednio pow iązana z pracą 

i osiąganym  dochodem  rozporządzalnym . Jednostka znajduje się w  gospodarczej sferze 

społecznej, w  której aktyw ność polega na osiąganiu dzięki pracy środków  płatniczych 

służących zaspokojeniu potrzeb podstaw owych. W  zależności od w ysokości dochodu 

zaspokajane są także potrzeby w yższego rzędu za pom ocą funduszu swobodnej decyzji, 

który jes t pozostałą częścią dochodu rozporządzalnego pom niejszonego o w ysokość 

w ydatków  na żywność, opłaty za dostarczaną energię (wydatki stałe) i m oże służyć 

sw obodnem u rozdysponow aniu (na w ydatki zm ienne) przez rodzinę.

Polityka państw a jes t w ażnym  elem entem  kształto wania rzeczyw istości społecznej. 

D ziałania w  tym  zakresie pow inny być skierowane na podw yższanie jakości życia 

jednostek, a przede w szystkim  rodzin. Parlam ent jes t instytucjonalną form ą 

ustaw odaw czą, która powinna tw orzyć instrum enty służące popraw ie jakości życia 

rodziny. Polityka społeczna jes t bazą polityk i rodzinnej w  trzech wym iarach.

28 Rytuały na gruncie rodziny są czynnościami wykonywanymi w sferze sacrum: są pierwotną formą 
klasyfikacji, a raczej oddzielenia zjawisk, którym przypisuje się status czystości czy świętości, od tych, 
które tworzą charakterystyki życia powszedniego. Zob. A. Manterys, Sytuacje społeczne, Nomos, Kraków 
2008, s. 129.
29 Sfera profanum dotyczy w definicji autora kontaktów społecznych w sferze makrospołecznej, opartych 
na formalnych interakcjach, których bazą są konwencje kulturowe, a pełnione role społeczne nie 
przekraczają granicy sacrum, przeznaczonej tylko dla małżonków i dzieci.
30 A. Manterys, Sytuacje społeczne . ,  s. 129.
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Polityka prorodzinna ma na celu działania profilaktyczne i aktyw izujące rodzinę do 

udziału w  kulturze wyższej, następnie zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych, 

zdrow otnych i bezpieczeństw a. Ta form a polityki służy zabezpieczeniu rodziny, k tóra 

nie m a problem ów  zw iązanych ze sferą gospodarczą, czyli prow adzeniem  gospodarstw a 

dom owego. Polityka prorodzinna m a zabezpieczyć udział rodziny w  usługach 

społecznych, które w  zależności od potrzeb zapew niają w łaściw e jej funkcjonowanie 

w  społeczeństwie.

Polityka rodzinna bezpośrednia ma na celu udzielanie pom ocy rodzinie, czyli 

podejm ow anie działań w  kierunku usunięcia lub przynajmniej ograniczenia konkretnej 

dysfunkcji rodziny (np. pom oc w  zaopatrzeniu w  żywność, podstaw ow e elem enty 

w yposażenia m ieszkania, pom oc w  edukacji dzieci, pom oc w  opłaceniu m ediów  itp.). 

O prócz pom ocy doraźnej działania te  powinny przede w szystkim  pom óc w  awansie 

społecznym  (zw iązanym  ze sferą ekonom iczną i kulturow ą) rodziny, mającej problem y 

ekonom iczno-bytow e lub społeczno-egzystencjalne.

Polityka rodzinna pośrednia dotyczy pom ocy jednostce, będącej członkiem  danej 

rodziny dlatego pom oc jednostce  posiadającej rodzinę je s t pom ocą pośrednią rodzinie 

(np. w  aktyw izacji na gruncie zawodowym , znalezieniu pracy). Zabezpieczenie 

i egzekw ow anie jej praw  służą zarazem  zabezpieczeniu statusu społecznego rodziny 

(należy tu  wym ienić np. zabezpieczenie praw  pracow ników , walkę z bezrobociem  

i szarą strefą zatrudnienia, podniesienie najniższej pensji krajowej przy zachow aniu 

obecnych cen tow arów  i usług).

Polityka jes t polem  aktyw ności twórczej, k tóra  ma swoje odbicie w  rzeczyw istości: 

je s t praktyczną form ą działań, tw orzącą określony ład społeczny31. Działania 

w ynikające z tych polityk pow inny być ukierunkow ane na zm iany przeprow adzane 

w  interesie społeczeństwa. Zm iany pow inny być zainicjow ane w  odpowiedniej chwili, 

za pom ocą odpow iednich instrum entów  i z odpow iednią dynamiką. D latego wysoki 

poziom  percepcji potrzeb społecznych, m a szczególne znaczenie dla popraw nego 

funkcjonow ania społeczeństw a i w szystkich aspektów  z nim zw iązanych. Z założenia 

zm iana pow inna być m odernizacją dotychczasow ego porządku funkcjonow ania danego 

elem entu rzeczyw istości społecznej. M odernizacja pow inna być ew olucją lub całkow itą 

zm ianą zasad funkcjonow ania elem entu, dzięki której nastąpi w zrost efektywności

31 M. Oakeshott, Filozofia polityki, [w:] D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta (red.), Współczesna filozofia 
polityki, Dante, Kraków 2003, s. 78.
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oddziaływ ania skierowanego ku człowiekowi jako  jednostce i elem entow i 

społeczeństwa.

Polityka społeczna to system zabezpieczający pracującą część społeczeństw a w  razie 

w ystąpienia czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, braku pracy lub konieczności 

rezygnacji z pracy w  zw iązku ze spraw ow aniem  opieki nad niepełnospraw nym  

członkiem  rodziny. W  przypadku działu polityki społecznej -  socjalnej, z której 

instrum entów  i form  pom ocy korzysta także polityka rodzinna, zabezpieczenie 

skierowane jes t do jednostek  i rodzin żyjących w  biedzie, w  ubóstw ie lub na jego 

granicy. Form y pom ocy obejm ują w sparcie finansow e i m aterialne, jak  również 

aktyw izację zaw odową, zapew nienie dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji.

Polityka społeczna realizow ana zarów no na szczeblu centralnym , jak  i lokalnym, m a 

na celu zaspokojenie potrzeb społecznych (podstaw ow ych i w yższych) ludności32. 

W  przypadku polityki rodzinnej i prorodzinnej w prow adzam  w łasne definicje związane 

z analizą tych polityk, ale nie odbiegają one znacząco od definicji innych badaczy. 

Polityka prorodzinna to  działania państw a związane z pom ocą rodzinom  w  sytuacji 

materialnej dobrej. N atom iast polityka rodzinna m a na celu pom oc rodzinom  biednym  

i żyjącym  w  ubóstw ie, czyli charakteryzującym  się dysfunkcjam i i/lub pew nym i 

form am i patologii. Pom oc polega tu  na działaniach bezpośrednich dotyczących rodziny 

i pośrednich dotyczących poszczególnych członków  rodziny. Pom oc bezpośrednia 

rodzinie dotyczy zaopatrzenia jej w  środki niezbędne do zaspokojenia potrzeb 

podstaw ow ych zw iązanych z funkcjonow aniem  rodziny (w yposażenie m ieszkania, 

w ydatki zw iązane z w ychow aniem  dzieci, dostęp do służby zdrowia, edukacji i inne). 

Pom oc pośrednia natom iast dotyczy jednostek  będących członkam i rodziny, a zatem  

pom oc w  tym  przypadku polega na zaspokojeniu potrzeb jednostki, k tóre przekładają 

się na potrzeby rodziny i gospodarstw a dom ow ego (zapewnienie m iejsc pracy, 

aktyw izacja zaw odow a i inne).

Polityka rodzinna jes t system em  działań o charakterze celowym, m ających za zadanie 

w spom aganie rodziny jako  podm iotu w  wypełnianiu jej funkcji. Założeniem  

priorytetow ym  polityki rodzinnej jes t rozwój kapitału ludzkiego, a instrum entam i do 

osiągnięcia tych celów  są edukacja i oświata, w ychow anie oraz ochrona zdrowia, czyli 

usługi społeczne33. Zakładając, że rodzina jes t ostatecznym  beneficjentem  polityki 

rodzinnej, działania pow inny rozpocząć się od pom ocy gospodarstw u domowemu.

32 G. Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych..., s. 242.
33 M. Szyszka, Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, KUL, Lublin 2008, s. 44.
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Tu najw iększe znaczenie m a polityka rodzinna pośrednia, k tóra  w  mojej definicji 

oznacza zapew nienie w arunków  i odpowiedniej form y zatrudnienia, określenie 

w ysokości dochodu, a także najniższej pensji krajowej, czyli inwestycji w  rozwój 

kapitału ludzkiego i w ym ienione dalej instrum enty stanowiące instytucje państw ow e 

(usługi społeczne).

Schemat nr 2. Funkcjonowanie rodziny i gospodarstwa domowego w sferze; psychospołecznej 
i ekonomicznej, w kontekście polityki społecznej -  rodzinnej i prorodzinnej
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V V

Polityka rodzinna Polityka rodzinna pośrednia

bezpośrednia -  polityka społeczna

Zabez pieczenie 

podmiotowości rodziny 

wymagającej pomocy
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dochodów zaspokojenia potrzeb

- dysfunkcji i patologii mieszkaniowych, podstawowych
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Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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Polityka prorodzinna dotyczy ochrony i w sparcia ze strony państw a rodzin 

i gospodarstw  dom owych, będących w  sytuacji materialnej dobrej. W  sferze materialnej 

indywidualnej -  gospodarstw o dom owe, polityka prorodzinna dotyczy zabezpieczenia 

zaspokojenia potrzeb podstaw ow ych na poziom ie, na którym  zaspokojenie tych potrzeb 

je s t w ystarczające i zostaw ia rezerw ę w  postaci nadwyżki m ożliwości ekonom icznych, 

służących zaspokojeniu potrzeb w  sytuacji nieprzewidzianej (dotyczy to  rezerw  

finansow ych dochodu rozporządzalnego, którego część służy do tw orzenia tej nadwyżki 

w  postaci oszczędności). Zabezpieczenie m aterialne rodzin to  działania m ające na celu 

skuteczny system  likw idacji bezrobocia, silną ochronę praw ną pracow ników  (przez 

rozw inięty państw ow y system  kontroli pracodaw ców , a także związki zaw odow e 

w  m iejscach pracy), ulgi podatkow e dla pracodaw ców , jako  zachętę do tw orzenia 

m iejsc pracy i nieredukow anie zatrudnienia. N astępnie zatrudnienie pracobiorców  na 

podstaw ie um ow y o pracę i na w arunkach, które są faktyczne (a nie na przykład 

zatrudnienie bez um ow y lub praca na całym  etacie, pom im o że um ow a została zaw arta 

na pół etatu). N a  końcu pozostaje ustalenie w ysokości m inimalnej pensji krajowej 

brutto (netto jest z kolei realnym  dochodem  pracobiorcy) na poziom ie, który pozostaw ia 

m ożliw ość sw obodnego zaspokojenia potrzeb podstaw owych. W ysokość dochodu 

pow inna rów nież um ożliw ić utw orzenie rezerw y finansowej , a także pozostawić 

fundusz swobodnej decyzji, który służy do zaspokojenia potrzeb kulturow ych 

i rozryw ki. Zabezpieczenie sfery indywidualnej kulturowej rodziny to  udział w  kulturze 

wyższej (czyli w  sferze społecznej w  sposób indywidualny), m ający na celu 

zaspokojenie potrzeb w yższego rzędu. Polityka rodzinna pow inna zm ierzać w  kierunku 

w zm ocnienia instytucji w spierających rodzinę, tworzyć preferencje dla rodzin, które 

chociaż częściow o zrekom pensują jej w ysiłek  poprzez tw orzenie korzystnej polityki 

podatkowej i ustaleniu adekwatnej do realiów  w ysokości zasiłków  rodzinnych34. Służą 

tem u instytucje społeczne i ustaw y dotyczące pom ocy rodzinie, ale najw iększy nacisk 

należy położyć na pośrednią politykę rodzinną, jako  na kategorię pierw otną kształtującą 

sytuację rodziny (praca i poziom  dochodu).

Polityka dotycząca rodziny -  w e w szystkich swoich form ach -  m a na celu popraw ę 

jakości życia rodzin, w yrów nanie szans życiow ych, szans jakości i ilości udziału 

w  życiu społecznym. Pom oc bezpośrednia je s t  skierowana do rodzin, a pom oc

34 J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej, uwarunkowania, pojęcia instytucje i działanie, Terra, Poznań- 
Wrocław, 1997, s. 123-124.
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pośrednia do jednostek. Ale naw et w  tym  drugim  przypadku ostatecznym  beneficjentem  

jes t i tak  rodzina, żyjąca w  biedzie lub w  ubóstw ie -  tu  skierowane są działania polityki 

rodzinnej. W  przypadku rodziny niemającej problem ów  m aterialno-bytow ych -  

w ystarczą działania profilaktyczne polityki prorodzinnej.

Schemat nr 3. Polityka rodzinna i prorodzinna w kontekście pomocy pośredniej i bezpośredniej

Polityka Polityka
rodzinna prorodzinna

Pomoc
bezpośrednia

Pomoc

pośrednia

* *
Pomoc Pomoc

skierowana < - skierowana

do rodzin do jednostek

Wyrównanie szans 

na uczestnictwo 
w życiu społecznym 

-  szans życiowych

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Jak przedstaw ia schem at nr 3, polityka rodzinna przez działania skierowane 

bezpośrednio do rodzin, a także skierowane pośrednio do jednostek, ma na celu 

w yrów nanie szans życiow ych. Z tym  że beneficjentam i polityki rodzinnej są rodziny 

biedne lub żyjące w  ubóstw ie, ale m ogą stać się nimi rodziny w  dobrej sytuacji 

materialnej (w  przypadku pogorszenia sytuacji ekonom icznej, np. na skutek utraty pracy 

przez członka rodziny). Z kolei beneficjentam i polityki prorodzinnej są rodziny 

w  dobrej sytuacji materialnej w  celu utrzym ania tego stanu.

Schem at nr 4 przedstaw ia czynniki ekonom iczne pow odujące pow stanie dysfunkcji, 

a następnie patologii, ich oddziaływanie na jednostkę i rodzinę oraz skutki tych 

oddziaływ ań w  postaci pojaw ienia się dysfunkcji rodziny, k tóra  zniża się do poziom u 

„kultury ubóstw a” i często już w  niej pozostaje. Pow stanie dysfunkcji i/lub patologii 

je s t skutkiem  m iędzy innym i trudnej sytuacji na rynku pracy, a za tym  jej utraty oraz
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niskich dochodów. Obniżenie poziom u życia, a tym  sam ym  ruch na drabinie 

stratyfikacji społecznej w  dół, skutkuje przejściem  do sfery biedy i ubóstw a. Przyczyną 

tego zjaw iska jes t przynależność do kategorii „pracujących biednych” . W łaśnie w  tym  

m iejscu rozpoczyna się degradacja społeczna, a w  jej w yniku zanik zaufania 

społecznego.

Schemat nr 4. Czynniki ekonomiczne powodujące powstanie patologii i jej skutki dla jednostki i rodziny

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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Obniżanie się poziom u życia rodziny pow oduje obniżanie się jej statusu społecznego. 

Proces ten  odbyw a się na kilku poziomach.

B ieda zw iązana jes t z niew ystarczającym  zaspokojeniem  potrzeb na poziom ie 

podstawowym . Jest to stan dysfunkcji.

U bóstw o to  poziom  na którym  pojaw iają się pow ażne problem y dotyczące 

zaspokojenia potrzeb podstaw ow ych lub niem ożność ich zaspokojenia. Istniejące 

dysfunkcje m ogą zapoczątkow ać patologie.

W ykluczenie społeczne jes t kolejnym  etapem  degradacji rodziny, który pow oduje 

alienację z życia społecznego. Ten rodzaj dysfunkcji ekonomicznej uniem ożliw ia 

uczestnictw o w  życiu społecznym. Pojaw ia się tu bardzo w ysokie praw dopodobieństw o 

w ystąpienia patologii.

A nom ia społeczna prowadzi do izolacji rodziny od życia społecznego, w  takiej 

sytuacji zanika zaufanie i altruizm  społeczny. Skutkiem tego jes t poszukiw anie 

środków, które m ogłyby chociaż chw ilow o przełam ać tę  anom ię i w ykluczenie 

społeczne. Najłatwiej osiągalnym  środkiem  jes t alkohol. B rak  m ożliwości w yjścia 

z trudnej sytuacji i zbyt słaba polityka społeczna, w  tym  rodzinna, nie je s t w  stanie 

zapew nić należytej pom ocy rodzinie. To z kolei pow oduje utrw alanie ubóstw a 

i pow stanie (zw łaszcza w  enklaw ach biedy, np. w  byłych PG R-ach) swoistej 

„kultury ubóstw a” , gdzie dom inują form y życia z elem entam i zachow ań 

patologicznych. Te zjaw iska prow adzą do osłabienia w ięzi rodzinnych na skutek 

zaburzenia procesów  społecznych przez czynniki zew nętrzne i odgórnie narzucone 

społeczeństwu. Z jaw iska te  są negatyw nym i skutkami transform acji ustrojow o- 

gospodarczej, pow odującym i ograniczone m ożliw ości zaspokojenia potrzeby 

bezpieczeństw a, w  tym  zabezpieczenia socjalnego. Są przyczyną poczucia bezradności 

w obec kłopotów  m aterialnych i prow adzą do utrw alania się postaw y wycofania, która 

je s t efektem  zm ęczenia troskam i życia codziennego. Zaburzenie funkcji ekonomicznej 

gospodarstw a dom ow ego prowadzi do dysfunkcji i m oże być przyczyną pow stania 

patologii (alkoholizm u, przem ocy), a następnie zaburzenia relacji m iędzy m ałżonkam i 

i rodzicam i oraz dziećm i35. Zaburzenie funkcji ekonomicznej m oże spow odow ać 

trudności w  zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństw a oraz przynależności 

i szacunku.

35 M. Mancewicz, Więzi rodzinne jako determinanty prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego, 
[w:] W. Muszyński (red.), Więzi w małżeństwie i rodzinie -  zaufanie, współdziałanie, zależność..., s. 111.
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D ochód rozporządzalny to  suma, która pozostaje do dyspozycji jednostki po odjęciu 

w szystkich podatków  (składek zdrow otnych i emerytalnych). D ochód rozporządzalny 

netto (na jednego członka gospodarstw a dom owego), są to pieniężne i niepieniężne 

przychody gospodarstw a dom ow ego przeznaczone na wydatki konsum pcyjne, pozostałe 

w ydatki oraz oszczędności36. Fundusz swobodnej decyzji z kolei to  część dochodu 

rozporządzalnego, która została po dokonaniu w ydatków  stałych (opłata m ediów  

i w ydatki na żyw ność) i służy rodzinie dając jej m ożliw ość w yboru sposobu jego 

przeznaczenia37. Fundusz swobodnej decyzji to  pozostała część dochodu, który jest 

pom niejszony o wydatki konsum pcyjne (stałe) -  fundusz podstaw ow y (opłaty za 

dostarczaną energię i inne opłaty zw iązane z utrzym aniem  m ieszkania, a także w ydatki 

na żywność). Ta część dochodu m oże zostać przeznaczona na udział w  kulturze, 

rozrywkę, zakup dow olnych artykułów  w edług upodobań jednostki i pozostałych 

członków  rodziny, a także na odłożenie określonej kw oty w  postaci oszczędności.

Praca to  w ykonyw anie określonych czynności w  m iejscu i czasie w yznaczonym  

przez pracodaw cę38 za określone w ynagrodzenie. Rodzaj wykonyw anej pracy m oże być 

zgodny z w ykształceniem  zatrudnionego lub nie. W ykonyw anie pracy niezgodnej 

z w ykształceniem  dotyczy czynności, które nie w ym agają specjalnych um iejętności 

(odpow iedniego w ykształcenia i w iedzy oraz specjalistycznych kursów ), a często 

w ystarczy tylko krótkie przeszkolenie (dotyczy to  najczęściej prostych prac biurowych, 

przede w szystkim  zaś fizycznych). W ykonyw anie pracy niezgodnej z w ykształceniem  

dotyczy jednostek, które nie m ogą znaleźć pracy stosownej do posiadanego 

wykształcenia.

Pozostaw anie bez pracy przez dłuższy czas stanowi pow ażne zagrożenie dla 

jednostki, a także dla jego  gospodarstw a dom ow ego i rodziny (jeżeli ją  posiada). Dzieje 

się tak  dlatego, że przez postępujące obniżanie się poziom u życia jednostkę czy rodzinę 

m oże dotknąć w ykluczenie społeczne.

D ziałalność instytucji kapitalistycznych gospodarczych, polityczno-praw nych 

i społeczno-kulturow ych opiera się na w olności obrotu towaram i, usługam i i kapitałem. 

Funkcjonują rządy prawa, system reguł i kodeksów  jest przedkładany nad w olę 

rządzących. G w arantow ana jes t wolność i sw oboda przem ieszczania się jednostek  

w  przestrzeni społecznej. Prom ow ana w  system ie w artości jednostek  jes t orientacja na

36 A. Kusińska (red.), Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku, PWE, Warszawa 2005, s. 56.
37 Tamże, s. 61.
38 Mowa tu o pracy najemnej, którą wykonuje większa część Polaków, natomiast oczywiście inna jest 
specyfika prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy praca w gospodarstwie rolnym.
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osiągnięcia (sukces m aterialny) i efektyw ność w  działaniach39. Osiągnięcie sukcesu 

m aterialnego nie jes t tożsam e z zaspokojeniem  potrzeby sam orealizacji na gruncie 

w artości autotelicznych.

K apitalizm  jes t system em  społeczno-gospodarczym , natom iast rynek jes t pojęciem  

odnoszącym  się do w olnego obrotu towaram i, usługam i i kapitałem. N a  rynku 

kapitalistycznym  dom inuje w olna konkurencja m iędzy podm iotam i gospodarczym i. 

G ospodarka w olnorynkow a to system kierujący się bardzo dużą swobodą 

indyw idualnego w yboru, wydajnej produkcji, dystrybucji i alokacji dóbr, a także 

utrzym yw ania państw a na m inim alnym  poziom ie40. K ształtow anie w yborów  

konsum entów  przez norm y społeczne i kulturę w iąże się z kilkom a aspektami. N orm y 

społeczne m ają znaczenie praktyczne, tzn. jednostka w ybiera tow ary i usługi 

akceptow ane społecznie i na poziom ie takim, jak iego  potrzebuje. Ten poziom  także jest 

w yznaczony przez norm y społeczne (chodzi najczęściej o zakup tow arów  w  postaci 

żywności, dóbr trw ałych stanow iących w yposażenie gospodarstw a dom owego, 

w  przypadku usług chodzi o korzystanie z usług instytucji odtw arzających dzieła 

kultury wyższej, takich jak  teatr, filharm onia, m uzeum, kino).

K ształtow anie w yboru konsum entów  przez kulturę dotyczy podziału na trzy  jej 

rodzaje: kulturę wyższą, która związana jes t z odtw arzaniem  w zorów  kulturow ych na 

w ysokim  poziom ie, kulturę popularną prom ującą w artości łatw o przysw ajalne 

i zunifikowane, kulturę m asow ą przeznaczoną dla rozproszonej, zróżnicowanej i licznej 

publiczności, rozpow szechnianej przez media. K ultura popularna i m asow a w  swojej 

treści nie w nosi do społeczeństw a wartości, prom ujących solidarność i altruizm 

społeczny, lecz głów nie konsum pcjonizm , którego treści są przekazyw ane w  sposób 

niew ym agający w ysiłku intelektualnego. Należy przy tym  dodać, że kultura popularna 

przekazuje także treści kultury wyższej, takie ja k  dzieła filmowe, transm isje koncertów  

z filharm onii, liczne program y naukow e itd., ale w szystko to jes t osadzone w  ram ach 

m arketingu, gdzie w szechobecna jes t reklam a jako  nośnik kultury konsumpcyjnej.

K ultura m asow a przekazuje nieskom plikow ane treści za pom ocą środków  m asow ego 

przekazu (prasy, radia, telewizji). Ich cechą jes t scentralizow any proces nadaw ania oraz 

duże rozproszenie treści, która jest dostosow ana do różnych kategorii odbiorców. 

K ultura popularna z kolei to treści, które -  niezależnie od środka przekazu -  są łatwe

39 J. Siewierski, Determinanty rozwoju gospodarczego, [w:] J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, 
R. Towalski, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008, s. 53.
40 G. Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych . ,  s. 107.
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w  odbiorze, skom ercjalizowane i często skonwencjonalizow ane. Treści te  m ają 

charakter rozrywkowy, co m a przyciągać liczną publiczność41. Nośnikiem  kultury 

popularnej są m ass media, a kultura popularna je s t częścią kultury m asow ej42. Schemat 

num er 5 przedstaw ia w pływ  ustroju politycznego na m ożliwości kształtow ania stylu 

życia w  kontekście kulturowym . Socjalizm  to  form a ustroju, w  której społeczeństw o 

jes t skolektywizowane, rodzaje potrzeb m ają charakter społeczny, a tym  samym 

zunifikow any i przew idyw alny. Podtrzym yw anie silnego etosu pracy m a działać dla 

dobra i rozw oju społeczeństwa, z tym że praw a pracow ników  nie są chronione, 

podlegają jak  cały rynek pracy gospodarce centralnie planowanej. O chrona socjalna jest 

zapew niona w  postaci gwarantow anej przez państw o pracy, a także 

zinstytucjonalizowanej państw owej służbie zdrowia, edukacji, kulturze. K ultura i życie 

obywateli z założenia są zunifikowane, nie m a m iejsca na indywidualizm , stąd 

m ożliwości w yboru stylu życia są bardzo ogranicz one.

K apitalizm  w spółczesny działa już  w  nurcie idei postfordyzm u i indywidualizm u, 

gdzie liczy się tw órcze operow anie informacją. W  tym  m iejscu należy poruszyć tem at 

kapitalizm u industrialnego, którego głównym  celem, był zysk. Ó w  zysk był osiągany za 

pom ocą bardzo ciężkiej pracy robotników  przem ysłow ych, którzy otrzym yw ali 

w ynagrodzenie nieadekw atne do nakładu pracy i czasu na nią poświęconego. M ożna 

stwierdzić, że robotnicy w  pierw szym  okresie industrializm u byli traktow ani przez 

pracodaw ców  kapitalistycznych jak  niewolnicy, a dochody ledw ie w ystarczały na 

zaspokojenie potrzeb podstaw owych. A  zatem  nasuw a się tu  pytanie, dlaczego chłopi 

zdecydow ali się na m igrację ze wsi do miasta. O dpow iedź na to  pytanie je s t złożona. 

Podstaw ow ym i determ inantam i było zapotrzebow anie na now e zaw ody w ym agające 

specjalnych kwalifikacji. U zyskanie ich dawało m ożliw ość zatrudnienia w  pow stającym  

przem yśle ciężkim, a za tym  m ożliw ość zatrudnienia w  całkiem  nowej gałęzi 

gospodarki prężnie rozw ijającego się sektora II. M ieszkanie w  m etropolii (lub bliskiej 

jej okolicy) dawało m ożliw ość dostępu do now ych technologii.

41 M. Golka, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2008, s. 146.
42 Kultura popularna i masowa są nośnikami wartości niskich, które są antagonistyczne w stosunku do 
wartości wyższych, których medium jest kultura wyższa, współczesność zaciera granicę między 
autentycznością i sztucznością, między tym, co jest naprawdę, a tym co jest przedstawiane. 
Zob. A. Manterys, Sytuacje społeczne . ,  s. 241. W związku z tym „autentyczna” jest kultura wyższa, 
a „sztuczna” kultura popularna i masowa, popularyzuje treści nietrwałe, mało wartościowe, odwołujące 
się do instynktów mających pobudzić potrzeby pozorne. Potrzeby pozorne nie są [...] potrzebami 
naturalnymi, lecz sztucznymi, wytworzonymi przez człowieka [...]. Są one najczęściej wytworem 
snobizmu, złego gustu, bezmyślnego naśladownictwa. Zob. Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce 
gospodarowania, PWN, Warszawa 2007, s. 18. Potrzeby pozorne są wytworem marketingu, jako kreatora 
treści popularnych i masowych.
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Schemat nr 5. Ustrój społeczno-gospodarczy w kontekście kształtowania polityki społecznej

Socjalizm ś r
Ustrój polityczno- 

gospodarczy
Kapitalizm

V

Fordyzm/ Postfordyzm/

kolektywizm V V
indywidualizm

Etos pracy:
Praca jest wartością 

pomimo dominującej idei 

fordyzmu

Likwidacja bezrobocia 

-  gospodarka 
centralnie planowana -  
zapewnienie miejsc pracy

Brak lub słaba ochrona 

praw pracowników -  
państwowy rynek pracy

Założenia ideologiczne 

eliminują ryzyko biedy 

i ubóstwa

Małe ryzyko 

wystąpienia biedy 
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- dostęp do instytucji 

ochrony socjalnej
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możliwości 
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Zanik etosu pracy: 
Pomimo indywidualizacji 

praca m a wartość 

instrumentalną -  
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Wspieranie 

indywidualnej 

przedsiębiorczości - 
wolny rynek 

słaba polityka walki 

z bezrobociem

Ochrona praw pracowników:
- zapisy w konstytucji RP, 

związki zawodowe

- wolne związki zawodowe 
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pracowników w praktyce, 

poprzez tworzenie zapisów 

korzystnych dla pracodawców, 

a te są niekorzystne dla 
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V
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kształtowania stylu życia
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Źródło: Opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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Ryzyko związane z rew olucją proletariacką, którą w ykoncypow ał w  swoich pracach 

K arol M arks, zm niejszało się w prost proporcjonalnie do w zrostu  gospodarczego. 

Bow iem  za w zrostem  gospodarczym  epoki industrialnej lokow ały się podw yższenie 

poziom u życia, jego  wydłużenie, obniżenie poziom u um ieralności niem ow ląt i inne.

M igracja ze w si do m iasta oznaczała zatem  podw yższenie statusu społecznego. 

W zrost statusu ekonom icznego z kolei przekładał się na kwalifikacje, czyli kształtujący 

się dopiero podział na robotników  w ykw alifikow anych i robotników  

niew ykwalifikow anych. Ci pierw si mieli w yższy status, co wiązało się ze stabilniejszą 

form ą zatrudnienia i oczyw iście w yższym i dochodami. N atom iast druga kategoria n ie 

m iała już  gwarancji tak  stabilnego zatrudnienia, osiągała niższe dochody i była bardziej 

narażona na bezrobocie.

D ychotom iczny podział społeczeństw a dokonany przez K arola M arksa na klasę 

posiadającą (kapitalistów ) i robotniczą (nieposiadającą, najem ną -  proletariat) ma swoje 

źródła w  konflikcie interesów  m iędzy dochodam i kapitalistów  a dochodami prolet ariatu. 

Ew olucja klasy w  sobie, początkow o pozbawionej św iadom ości swoich interesów  

w  kierunku świadomej swoich interesów, klasy dla siebie spow odow ała konflikt 

interesów  dotyczący w artości dodatkowej osiąganej przez kapitalistów . W artość 

dodatkow a to w artość tow aru pow iększona o koszt dodatkowy, którego części składowe 

są podzielone na zysk w łaściciela fabryki, dochód robotnika, koszt m ateriałów , 

z których pow staw ały dane dobra, koszty stałe fabryki i transport. Zysk w łaściciela 

zależny był od popytu, a zatem jego  w ysokość nie była stała, podczas gdy w ysokość 

dochodów  robotników  niezależała od poziom u sprzedaży, tylko była ustalona na 

niskim, nieadekw atnym  poziom ie do poniesionego przez nich nakładu pracy. To miało 

być przyczyną pogłębienia się rozbieżności interesów , a w  rezultacie rew olucji 

proletariackiej i zniesienia społeczeństw a klasowego.

M iarą w artości danego tow aru jes t złożoność i ilość czasu w łożonego w  jego 

produkcję, łącznie z ilością i w artością m ateriałów  użytych podczas produkcji. 

W  now oczesnych społeczeństw ach do procesu produkcji przyczyniają się rów nież 

kapitał i ziemia. A  zatem  w artość naturalna danego przedm iotu zaw iera w ynagrodzenie 

za pracę, zw rot kapitału zużytego w  procesie produkcji, a także podatek za użytkow anie 

ziemi, na której pow stał dany produkt. W zrost bogactw a leży w ięc w  interesie 

wszystkich uczestników  procesu produkcji -  bezpośrednich i pośrednich. W artość 

rynkow a jednak  pow oduje standaryzację wartości procesu pracy, pom im o znacznych 

różnic w  stopniu jej złożoności i posiadanych zasobów  wiedzy koniecznych do jej
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wykonyw ania. Różnice w  przygotow aniu m erytorycznym  pracow nika (wykształcenie) 

oraz poziom  złożoności pracy są czynnikam i, które pow inny różnicow ać także poziom  

w ynagrodzenia43. Jednak w spółczesna m erytokracja dotyczy efektywności 

w  działaniach, które nie m uszą być skorelow ane z poziom em  potencjału tw órczego 

i wykształcenia.

K ształtow anie się struktury klasowej nie m a w spółcześnie podstaw y dla pow stania 

m arksowskiej klasy dla siebie, jes t wyznacznikiem  statusu społecznego, czyli 

konglom eratu statusu zaw odow ego i ekonom icznego im plikow anych na podłożu 

kulturowym . Czynnikiem  dzielącym  społeczeństw o na klasy są m ożliwości i poziom  

zaspokojenia potrzeb społecznych. N atom iast regulatorem  tego procesu są z jednej 

strony m ożliw ości jednostki na rynku pracy, a z drugiej oferta pracy i płacy 

proponow anych przez rynek pracy. Interesy klasow e zatem  tylko w  ograniczony sposób 

tłum aczą procesy społeczne w ystępujące w  długiej perspektyw ie czasowej. 

D eterm inantą trw ania klas są m ożliwości zaspokojenia potrzeb społecznych, a nie 

potrzeb samych klas. Przyjęcie a  p r io r i określonej struktury społecznej w yznacza 

m erytokratycznie podział na klasy. N ależy jednak  w ziąć pod uwagę, że struktura 

klasow a ulega przem ianom . K lasa pozbaw iona swoich funkcji zanika lub zostaje 

zastąpiona przez now ą klasę, która m a now y interes, a w  zw iązku z tym  także nowe 

funkcje. Szanse danej klasy na realizację swoich interesów  zależą rów nież od w sparcia 

spoza w łasnego kręgu. Oznacza to, że klasa aspirująca wyżej, oprócz zaspokojenia 

potrzeb w łasnych, będzie m usiała także realizow ać potrzeby inne niż własne. Analiza 

społeczeństw a przez pryzm at teorii klas nie m oże zatem  być dokonyw ana bez 

uw zględnienia potrzeb społecznych44. Teoria klas łączy się z ekonom iczną w artością 

zaw odów  na rynku pracy i ich statusem. W spółcześni członkow ie grup zaw odow ych 

m ają coraz m niejsze m ożliwości, aby w  sposób indyw idualny kształtow ać 

rzeczywistość. Skutkiem tego jest w idoczny zanik etosu pracy. N ielicznym i w yjątkam i 

są jednostki, k tóre znalazły pracę w  zaw odzie wyuczonym . M am  tu  na myśli takie 

kategorie zaw odow e jak: naukowcy, pracujący w  w olnych zaw odach (np. artyści czy 

dziennikarze), urzędnicy itd. Zawody, których źródłem  kształtow ania rzeczyw istości 

je s t myśl, idea, inform acja i ich tw órcze w ykorzystanie, związane z nauką lub sztuką, 

a zatem  zaw ody um ysłowe, m ogą być aktyw atorem  etosu pracy. Zaw ody fizyczne, 

w  w iększości przypadków  są traktow ane przez w ykonujących je  jako  gorsze i cięższe,

43 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. I, PWN, Warszawa 2009, s. 269.
44 K. Polanyi, Wielka transformacja, PWN, Warszawa 2010, s. 182.
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0 bardzo statusie społecznym. Zdarzają się -  w  przypadku w ykonyw ania zaw odu 

fizycznego -  jednostki lubiące swoją pracę lub takie, które po prostu do niej przywykły, 

z braku m ożliwości i kw alifikacji do podjęcia bardziej prestiżow ego zajęcia. D latego 

zw łaszcza w śród pracujących w  zaw odach fizycznych, praca jes t w  w iększości 

przypadków  jedynie  źródłem  korzyści ekonomicznej.

W  kapitalizm ie społeczeństw o dzieli sią na klasę posiadającą środki produkcji i na 

pracow ników , którzy z nich korzystają celem osiągnięcia korzyści dla pracodawcy. 

W  tej form ie ustroju społeczno-gospodarczego, pierw szeństw o m a przedsiębiorczość 

jednostki. Jednostki które podejm ują pracę najem ną i nie chcą zakładać swoich firm, 

stają się kapitałem  ludzkim  przedsiębiorców . K apitalizm  jes t osadzony w  ideologii 

dem okratycznego ustroju społecznego, którem u bliska jes t ideologia liberalna gdzie 

praw a pracow ników  są chronione, ale nie są egzekw ow ane z należytą starannością. 

W e w spółczesnych firmach, zw łaszcza zagranicznych filiach zlokalizow anych 

w  Polsce, praktycznie nie istnieją już  związki zaw odow e. W szelkie próby ich założenia 

są bezw zględnie zwalczane, a tam, gdzie z trudem  udało się je  założyć, pracodaw cy 

w ykorzystują w szelkie m ożliw e luki praw a pracy, aby osłabić pozycję praw ną 

pracow nika (np. stosując niepracow nicze form y zatrudnienia).

W  przypadku ustroju kapitalistycznego istnieje duże ryzyko w ystąpienia biedy

1 ubóstw a45. Jednak pom im o polityki państw a dotyczącej pom ocy najuboższym, 

działania nie przynoszą oczekiw anych efektów. M ają raczej charakter zachow aw czy niż 

niosą konkretną pomoc. M ożliw ość dowolnego w yboru m odelu stylu życia je s t  w  takim  

przypadku znacznie ograniczona. D zieje się tak  z pow odu uelastyczniania rynku pracy, 

co powoduje przem ieszczenie pracow ników  najem nych, zw łaszcza klasy średniej, na 

peryferie rynku pracy46 lub poza nie, czyli do sfery poza-peryferyjnej.

45 Bieda i ubóstwo istniało na szeroką skalę również w ustroju komunistycznym, o ideologii 
socjalistycznej, która miała zapewnić całemu społeczeństwu równość materialną i dobrobyt. Ta utopijna 
wizja się nie sprawdziła, a wszelką istniejącą biedę i ubóstwo, ówczesne władze starały się skutecznie 
tuszować.
46 Rynek pracy składa się z trzech sfer. Sfera centrum -  zatrudnienie w zawodach o najwyższym statusie 
społeczno-ekonomicznym. W tej sferze są zatrudnione jednostki z klasy wyższej, a także średniej 
wyższej. Centrum jest sferą rozległą, ale panuje tam hierarchia zawodów. Im dalej od centrum, tym status 
społeczno-ekonomiczny zawodu obniża się. Sfera peryferyjna -  zatrudnienie w zawodach o średnim, 
niskim i najniższym statusie społeczno-ekonomicznym. W tej sferze zatrudnienie znajdują jednostki 
z klasy średniej niższej i niższej. W tej sferze również panuje hierarchia zawodów. Ostatnią sferą jest 
sfera poza peryferiami rynku pracy (poza rynkiem pracy). Jest to sfera niepracownicza, ponieważ 
wykonywanie przez jednostkę jakiejkolwiek pracy nie jest ukonstytuowane żadną formą umowy. Sfera ta 
nie jest zhierarchizowana, pracę wykonują tu jednostki z klasy niższej i podklasy (enklaw biedy). 
Uelastycznianie rynku pracy jest procesem przyczyniającym się do obniżania statusu społeczno- 
ekonomicznego człowieka, zmniejszanie bezpieczeństwa zatrudnienia służy wzmacnianiu innych form 
elastyczności. Zob. G. Standing, Prekariat, nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014, s. 85.
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Zjaw isko uelastyczniania rynku pracy nosi nazw ę prekaryzacji i dotyczy zw łaszcza 

klasy średniej. Proces prekaryzacji to tw orzenie w  społecznym  środow isku człow ieka 

w arunków  niepewnej egzystencji życia w  teraźniejszości, pozbaw iający go tożsam ości 

i szansy rozw oju osiąganego przez pracę i styl życia. N iezaspokojona pozostaje przy 

tym  potrzeba bezpieczeństw a i często także potrzeby podstaw ow e, poddając jednostkę 

presji i negatyw nym  dośw iadczeniom  w yniszczającym  jego  osobow ość47. E lem enty 

uelastyczniające rynek pracy to: niepracow nicze form y zatrudnienia, zatrudnienie za 

pośrednictw em  agencji pośrednictw a pracy lub agencji pracy tym czasow ej, co jest 

bezpośrednio zw iązane z elastycznością zatrudnienia, elastyczność czasu pracy, 

elastyczność w ysokości dochodów. U elastycznianie rynku pracy je s t ukonstytuow ane 

praw nie przez regulacje legislacyjne, które stały się form alnym i w yznacznikam i 

prekaryzacji48. Proces ten  służy poszerzeniu oraz um ocnieniu praw  pracodaw ców  

i osłabieniu praw  pracobiorców.

O prócz niestabilnego zatrudnienia osoby należące do prekariatu są zatrudnione na 

stanow iskach niezgodnych z zaw odem  wyuczonym . To prowadzi do zaniku w artości 

autotelicznej pracy oraz zaniku tożsam ości opartej na p racy49. W  zw iązku z tym  nie ma 

m ożliwości w ytw orzenia się etosu pracy, czyli sam orealizacji potencjału tw órczego 

człowieka. Substytutem  sam orealizacji staje się samo posiadanie pracy i osiągane 

dochody. A  zatem  niskie dochody i brak m ożliw ości sam orealizacji prow adzą do biedy 

i ubóstw a m aterialnego oraz intelektualnego. Z jaw isko zaniku etosu pracy i zm iana 

w artości pracy twórczej na sukces m aterialny pow odują przedefiniow anie potrzeby 

sam orealizacji potencjału tw órczego jednostki, a także przedefiniow anie zdolności 

twórczych, czyli kreatywności, na fałszyw ą kreatywność. K reatyw ność fałszywa, 

oznacza posiadanie schem atycznych umiej ętności rozw iązyw ania problem ów  

w  sytuacjach zawodowych. Są to  um iejętności m arketingow e oparte na elem entach 

psychologii (manipulacje, w ykorzystanie słabych stron i braku lub ograniczonej w iedzy 

klienta, techniki rozm ów  handlowych, sprzedaży, w yw ołania poczucia potrzeb 

pozornych itp.), które zdobywa się na specjalnie przygotow anych kursach. N ie m a to 

zw iązku z sam orealizacją potencjału tw órczego w  rzeczyw istości społecznej, która jest 

zdom inow ana przez kom ercję, konkurencję i m ultim edia, tryw ializując tym  sam ym

47 G. Standing, Prekariat, nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014, s. 60.
48 J. Urbański, Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 87.
49 G. Standing, Prekariat, nowa niebezpieczna klasa..., s. 52.
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kategorię tw órczości50. Tym czasem  tw órczość w ym aga -  obok czystej autoryzowanej 

w iedzy -  pewnej autonom ii, opartej na odczuciach i przeżyciach, zinternalizow anych 

w  sferze neotycznej i w  etosie tw órczym  podejm ow anych działań51. Proces tw órczy jest 

ukierunkowany, ale nie jes t oparty na standardach, jes t indyw idualnym  w yrazem  

kreatyw ności potencjału intelektualnego jednostki.

50 A. Cudowska, Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Trans Humana, 
Białystok 2004, s. 45.
51 Tamże, s. 45.
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1.2. Funkcje i role jednostek w rodzinie i systemie społecznym

K ażda jednostka  będąca elem entem  społeczeństw a (dotyczy to  przede wszystkim  

dzieci) m a określone potrzeby, które m uszą być zaspokojone. Jest to  związane 

z hierarchią potrzeb obejm ującą potrzeby w yższego i niższego rzędu. Najbardziej znaną 

teorią przedstaw iającą hierarchię potrzeb i kolejność ich realizacji je s t -  już  opisana -  

teoria A braham a H. M aslowa, zgodnie z którą potrzeby człow ieka są ułożone 

hierarchicznie od podstaw ow ych determ inow anych fizjologicznie, do potrzeb w yższych 

realizujących w artości życiow e jednostki. Szczególnie w ażna je s t kolejność 

zaspokajania potrzeb. K olejne potrzeby w  hierarchii m ogą być bow iem  zaspokajane 

w ów czas, gdy zostanie zaspokojona potrzeba znajdująca się na niższym  jej poziom ie52. 

Innymi słowy, zaspokojenie potrzeb podstaw ow ych -  niższego rzędu pobudza potrzeby 

w yższego rzędu i im plikuje ich zaspokojenie.

Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu jednostka jes t w  stanie zapew nić sobie sama, 

natom iast zaspokojenie potrzeb w yższego rzędu dokonuje się w  dużej m ierze 

w  rodzinie -  m iędzy m ałżonkami, dziećm i i rodzicami. Rodzina jes t najm niejszą grupą 

społeczną, której członkow ie są połączeni w ięzam i pokrew ieństw a poprzez zawarcie 

sakram entu m ałżeństwa, lub ślubu cywilnego. Rodzina pełni w iele funkcji, a każdy z jej 

członków  m a do spełnienia określone role, które rozpoczynają się w  określonym  czasie. 

Funkcje rodziny są silnie skorelowane z piram idą potrzeb A braham a M aslow a. M ożna 

je  rozpatryw ać pod kątem  m ikrospołecznym  (grupy społecznej, w  której pom iędzy jej 

członkam i istnieje pokrew ieństw o i silne w ięzi uczuciow e) oraz m akrospołecznym  

(instytucj onalnym ).

A naliza struktury społecznej w ym aga określenia i zrozum ienia jej elem entów , 

m iędzy którym i następują ciągłe procesy. Zm iany w  strukturze na poziom ie 

m ikrospołecznym , czyli w  sferze działania jednostek , im plikują zm iany na poziom ie 

m akrospołecznym , który kształtuje świat społeczny na poziom ie instytucjonalnym .

R zeczyw istość społeczna składa się z dw óch podstaw ow ych sfer. Pierw sza to -  sfera 

rzeczyw istości abstrakcyjnej, która znajduje się w  świadom ości jednostki i całego 

społeczeństwa. Jest to rzeczyw istość uniw ersalna, zbliżona do siebie pod względem  

przysw ojonego w  drodze socjalizacji pierwotnej (rodzice) i wtórnej (grupa wtórna: 

przedszkole, szkoła) system u norm społecznych, określonych przez konwencje 

kulturowe. W yznaczają one abstrakcyjne schem aty postępow ań, w edług których

52 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009, s. 103.
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jednostka  porusza się w  świecie społecznym. D ruga sfera to rzeczyw istość społeczna, 

która jes t odbiciem  rzeczyw istym  sfery rzeczyw istości abstrakcyjnej. W zory kulturow e 

są odtw arzane w  rzeczyw istych sytuacjach w  świecie społecznym, przez kontakt 

z innymi jednostkam i.

Schemat nr 6. Struktura społeczna

Źródło: opracowanie własne, na podstawie teorii emergentnego strukturalizmu J. Szmatki53, Skawina

2014 r.

Introsystem 54 -  jest to w ew nętrzna zinternalizow ana struktura, która składa się 

z osobowości i system u aksjonorm atyw nego ustalającego hierarchię w artości jednostki, 

a następnie z konglom eratu zasad m oralnych, k tóry jes t kształtow any przez system  

aksjonorm atyw ny i w ym iar duchow y osobowości, a także przez czynnik zew nętrzny 

jak im  jes t religia. Introsystem  obejm uje em ocje w ew nętrzne i zewnętrzne, które są

53 J. Szmatka, Małe struktury społeczne, PWN, Warszawa 2008, s. 32-34.
54 Introsystem to sfera definiująca jednostkę jako osobę. W ujęciu holistycznym introsystem jest jedną ze 
sfer aktywności człowieka, dotyczącą jego wkładu do systemu makrospołecznego i korzystania z niego -  
zgodnie z piramidą potrzeb Abrahama Maslowa. Zatem osoba jako podmiot o strukturze cielesno- 
duchowej jest pewną istotną wewnętrznością, ontycznie integralną w sobie. Integralna oznacza całość 
elementów, łącznie ze strukturą psychiczną, biologiczną oraz relacją do społeczeństwa. Tak 
przedstawiony podmiot obejmuje wszystkie warstwy bytu ludzkiego, tworząc konkretną i niepowtarzalną 
całość. Zob. J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego, Studium Etyczne, Wydawnictwo Tako, Toruń 
2014, s. 75.
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kształtow ane -  w  zależności od stanu psychicznego (układu nerw ow ego) i bodźców  

zew nętrznych -  jako  pozytywne, lub negatywne. Em ocje kształtują poziom  m otyw acji 

i zaangażowania, m ają w pływ  na aktyw ność zasobów  kulturow ych i potencjału 

kulturowego. W  introsystem ie znajduje się także sfera inicjująca potrzeby w yższe 

i najważniejszą, indyw idualną potrzebę samorealizacji. Introsystem  jes t strukturą, 

poprzez którą odbyw a się odbiór środow iska zew nętrznego i charakterystyczny kontakt 

z nim  (charakterystyczna reakcja na bodziec). Zatem  jes t to w ejście w  interakcje 

z innymi jednostkam i przez inicjow anie ich oraz reakcje na interakcje ze strony innych.

Schemat nr 7. Introsystem

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Poziom  m ikrospołeczny -  to  sfera zakulisowa, intymna. Życie jednostki w  tej sferze 

toczy się w  jej m ieszkaniu, które jest m iejscem  odtw arzania w zorów  kulturow ych na 

bazie rytuałów. W  tej sferze odbyw a się pełnienie ról rodzinnych.

Poziom  m ezzospołeczny -  poziom  przynależności klasowej kształtow any przez status 

zaw odow y na poziom ie m akrospołecznym . M ieści się w  granicach poziom u 

m ikrostruktury. N a  tym  poziom ie pojaw iają się zew nętrzne w yznaczniki statusu 

społecznego rodziny. Jest to także poziom  pośredni m iędzy m ikrostrukturą 

a m akrostrukturą, gdzie odbyw ają się bezpośrednie interakcje m iędzy poziom am i 

m ikrospołecznym  i m akrospołecznym . Ten poziom  w yznacza zew nętrzną tożsam ość 

jednostkom  danej rodziny, jako  niepow tarzalnych byt ów  w  strukturze społecznej.

Poziom  m akrospołeczny -  poziom  życia społecznego (pełnienie ról społecznych na 

poziom ie instytucjonalnym ) -  obejm uje kontakty związane z przynależnością do grupy
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zawodowej, kontakty z instytucjam i społecznym i -  kontakty form alne (urzędy, szkoły, 

służba zdrowia, pom oc społeczna), a następnie kontakty nieform alne z instytucjam i 

kultury i rozryw ki (teatr, filharm onia, kino, obiekty gastronom iczne, rekreacyjno- 

sportowe, odnow y biologicznej -  w ellness& spa). Są to interakcje w  trakcie których 

odtw arzane są konw encje kulturow e na poziom ie akceptow anym  społecznie, zgodnie 

z uniw ersalnym i w zoram i kultury charakterystycznym i dla danego społeczeństwa, 

regionu i społeczności lokalnej.

Poziom  oddziaływ ania egzospołecznego to taki poziom , na którym  jednostka 

dośw iadcza pośredniego w pływ u społeczeństwa. N a  tym  poziom ie człow iek jest 

biernym  obserw atorem , a interakcje nie są skierowane bezpośrednio do niego. W pływ  

pośredni na jednostkę jes t przypadkowy. Poziom  ten  oddziałuje na jednostkę 

najbardziej w  skali m akrospołecznej, a w  znacznie m niejszym  stopniu w  skali 

m ezospołecznej.

D o funkcji rodziny w  skali m ikrospołecznej zalicza się funkcję ekonom iczną 

polegającą na zapew nieniu gospodarstw u dom owem u żywności, dóbr m aterialnych 

i zabezpieczenia finansowego. Kolejną je s t funkcja prokreacyjna, k tóra dotyczy trudu 

podjęcia i realizacji ról rodzicielskich. Funkcja socjalizacyjna, polega zaś na socjalizacji 

według charakterystycznych dla danej rodziny i społeczeństw a w zorów , w pływ ających 

na pow stanie indywidualnej osobow ości jednostki.

W śród funkcji rodziny w  skali m akrospołecznej w yróżniam y funkcję ekonom iczną 

odnoszącą się do działania na rzecz społeczeństw a przez pracę i udział w  danym  

sektorze gospodarki w  roli konsum enta dóbr i usług. K olejna funkcja, prokreacyjna, 

odnosi się do przedłużenia ciągłości danej rodziny i społeczeństwa. Funkcja 

socjalizacyjna, polega na przygotow aniu potom stw a do realizacji ról w  społeczeństw ie 

(odtw arzania w zorów  kulturowych). Socjalizacja w  grupie wtórnej dotyczy edukacji na 

poziom ie przedszkola, szkoły podstaw owej i dalszych stopniach kształcenia.

Funkcją rodziny w  skali m ikrospołecznej niełączącą się bezpośrednio z funkcjam i 

m akrospołecznym i, ale oddziałującą na relacje z otoczeniem , je s t uczuciow ość w yższa 

m iędzy m ałżonkami, zaspokajająca potrzebę akceptacji, zrozum ienia, pom ocy i miłości. 

Uczuciow ość w yższa m iędzy rodzicam i i dziećm i odnosi się do, zapew nienia dzieciom  

poczucia bezpieczeństw a, akceptacji i miłości. N atom iast funkcja seksualna zapew nia 

bliskość fizyczną i em ocjonalną m ałżonków.

Funkcje rodziny w  w ym iarze m ikrospołecznym  i m akrospołecznym  są 

kom plem entarne. Funkcja ekonom iczna w  w ym iarze m akrospołecznym , dotyczy sfery
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pacy, jako  źródła dochodów  gospodarstw a dom owego. Fundusz swobodnej decyzji 

pozw ala na realizację funkcji kulturowej, dotyczącej zaspokojenia potrzeb w yższych 

zw iązanych z udziałem  w  kulturze wyższej. Sfera m akrospołeczna m a dla jednostki 

i rodziny kilka znaczeń: ekonom iczne, kulturowe, społeczne związane z dostępem  do 

edukacji, służby zdrow ia i innych. N atom iast sfera m ikrospołeczna je s t podstaw ą 

funkcjonow ania jednostk i i rodziny, są to  kulisy, czyli „zaplecze” życia społecznego. 

Jest to sfera p ierw otna dla jednostki będącej zarów no w  fazie rozw oju -  dorastania, jak  

i w  wieku dorosłym. W iąże się to z potrzebą natury psychicznej, czyli krótkotrw ałym  

odosobnieniem  służącym  analizie i rozładow aniu napięć psychicznych zw iązanych 

z interakcjam i z innym i jednostkam i zarów no na poziom ie m akro-, jak  

i m ikrospołecznym . O dosobnienie służące rozładow aniu ow ego napięcia i w yciągnięciu 

w niosków  m oże być zaburzone z pow odu napięć i zaburzonych relacji m iędzy 

małżonkami. W  dalszej kolejności rzutuje to  na jakość relacji ze społeczeństwem . 

Zaburzenia relacji pow stają w  w iększości przypadków  na gruncie ekonom icznym  

(dochody), aspiracji jednostki (realizacja w artości autotelicznych), seksualnych 

(częstość i jakość w spółżycia seksualnego m ałżonków). Dzieje się to  zatem  na gruncie 

czynników, które z natury społecznej są fundam entem  pow stania i trw ania rodziny. Tu 

dodam  jeszcze dwa czynniki będące głów nym i fundam entam i rodziny: czynnik 

pierw otny m iłość -  silne uczucie natury psycho-biochem icznej oraz czynnik w tórny -  

m acierzyństw o i ojcostw o (posiadanie dzieci).

Rodzina na gruncie m ikro- i m akrospołecznym  dotyczy tych sam ych funkcji, ale są 

one zróżnicow ane zarów no na gruncie rodziny, jak  i społeczeństwa. Praca zatem  (na 

poziom ie społecznym ) służy zaspokojeniu -  za pom ocą dochodu rozporządzalnego -  

potrzeb podstaw ow ych (na poziom ie m ikrospołecznym ). Funkcja prokreacyjna służy 

zaspokojeniu biologicznych potrzeb instynktu rodzicielskiego (na poziom ie 

m ikrospołecznym ), a także w  aspekcie cywilizacyjnym , kulturowym , posiadanie dzieci 

dotyczy podjęcia bardzo trudnej roli rodzicielskiej, k tóra  (na poziom ie 

m akrospołecznym ) służy przedłużeniu ciągłości społeczeństwa. Socjalizacja pierw otna 

w  rodzinie jes t prologiem  do socjalizacji w tórnej, która przygotowuje jednostkę do 

życia w  społeczeństwie.
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Schemat nr 8. Funkcje rodziny w skali mikro- i makrospołecznej

Źródło: opracowanie własne, Skawina, 2014 r.

W  odniesieniu do hierarchii potrzeb m ożna rów nież rozpatrzyć potrzeby w  skali 

m ikro- i m akrospołecznej. Potrzeby fizjologiczne w  skali m ikrospołecznej, np. głód, 

a w  skali m akrospołecznej zaspokojenie głodu, w ym agają środków  finansow ych do 

zaspokojenia tej kategorii potrzeb. Potrzeba bezpieczeństw a w  skali m ikrospołecznej to 

zapew nienie odpow iednich w arunków , w  których jednostka  ma poczucie spokoju, 

m ożliw ość regeneracji sił w italnych oraz utrzym ania rów now agi psychicznej. W  skali 

m akrospołecznej poczucie bezpieczeństw a w ynika z polityki państw a, polegającej na 

ochronie obywateli przez infrastrukturę społeczną i pow ołane do tego służby (policję, 

straż miejską, w ojsko, straż pożarną, pogotow ie ratunkowe), a także na zapew nieniu 

poszanow ania praw  pracow niczych, zabezpieczenie dochodów  na poziom ie 

gw arantującym  m ożliwości konsum pcyjne na w ystarczającym  poziom ie. Zapew nienie 

potrzeby m iłości związane jes t już  z uczuciow ością na poziom ie w yższym  i dotyczy 

skali m ikrospołecznej. Poczucie przynależności natom iast łączy się z rodziną i z innymi 

grupam i społecznym i (grupy pracow nicze, tow arzyskie, hobbystyczne). Potrzeba 

posiadania poczucia własnej w artości i potrzeba samorealizacji -  realizacji w łasnego
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potencjału tw órczego w ynikają z uśw iadom ienia sobie przez jednostkę własnej 

podm iotowości, wynikającej z ukształtow ania osobowości i mającej w pływ  na 

późniejsze sukcesy i karierę zaw odow ą -  w  skali m akrospołecznej. Potrzeba 

sam orealizacji pojaw ia się najczęściej już  na etapie socjalizacji pierwotnej w  skali 

m ikrospołecznej. W  tym  przypadku chodzi o cele, jakie jednostka  stawia przed sobą 

i ich realizację, czyli dążenie do ustalenia swojej pozycji na drabinie stratyfikacji 

społecznej w  skali m akrospołecznej.

Jednostki tw orzące rodzinę pełnią w  niej szereg ról, zaw odow ych i rodzinnych, 

w  sferze m ikro- i m akrospołecznej, czyli realizują funkcje rodziny. W  kontekście 

ekonom icznym  w śród  ról m akrospołecznych należy na pierw szym  m iejscu w ym ienić 

rolę pracow nika, który w ykonuje określone czynności na pow ierzonym  m u stanow isku 

pracy. Za ich w ykonanie dostaje on w ynagrodzenie, które z kolei w  większej części jest 

przeznaczone na utrzym anie gospodarstw a dom owego. K olejna rola w iąże się 

z kontaktem  z instytucjam i państw owym i, który m a na celu załatw ianie spraw 

zw iązanych z adm inistracyjno-praw nym  aspektem  funkcjonow ania gospodarstw a 

dom ow ego (np. zgłoszenie urodzenia dziecka w  urzędzie stanu cywilnego, a także 

w  odpow iednim  oddziale instytucji opieki społecznej, czy też rejestracja w  urzędzie 

pracy w  przypadku jej poszukiwania).

W  w ym iarze m ikrospołecznym , w  kontekście ekonom icznym , role jednostki 

w zględem  rodziny polegają na zapew nieniu gospodarstw u dom owem u dóbr służących 

zaspokojeniu potrzeb podstaw ow ych i wyższych.

Rola prokreacyjna polega na podjęciu decyzji o posiadaniu potom stw a, czyli -  

w  skali m ikrospołecznej -  przejścia przez okres prenatalny i przygotow ania się do roli 

rodziców. W  skali m akrospołecznej rola prokreacyjna polega na regularnym  kontakcie 

z instytucją opieki zdrowotnej, uczestnictw ie w  zajęciach przygotow ujących do porodu 

i podjęcia roli rodziców.

Rola socjalizacyjna w  skali m ikrospołecznej dotyczy w łaściw ego przekazu konwencji 

kulturow ych obow iązujących w  danym  kraju i w  danej rodzinie. W  skali 

makrospołecznej rolę w ychow aw czą podejm uje częściowo przedszkole, a następnie 

szkoła jako  grupa wtórna.

W  skali m ikrospołecznej socjalizacja m a charakter pierwotny, jes t to pierwszy etap 

kształtow ania system u norm  i w artości jednostki. Ten etap dotyczy tylko kręgu 

rodzinnego. N a  socjalizację pierw otną w pływ ają czynniki społeczne, z którym i styka się 

dziecko (np. kontakt z innymi dziećmi na placu zabaw  na spacerach z rodzicami). Są to
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czynniki zewnętrzne, ale socjalizują dziecko pośrednio, czyli poprzez obserw ację 

zachow ań rodziców  i innych jednostek, które w chodzą w  interakcję z rodzicem.

Socjalizacja je s t przygotow aniem  do realizacji ról. R ola jes t definiow ana jako  

w zględnie stały i w ew nętrznie spójny system zachowań, będących reakcjam i na 

zachow ania innych osób, przy czym  reakcje są kierow ane zinternalizow anym  system em  

konwencji kulturowych. Rola jes t ściśle zw iązana z piastow aną w  grupie pozycją. Jest 

to zespół praw  i obowiązków, jakie m a jednostka  ze w zględu na swoje m iejsce 

w  strukturze grupy55. Praw a dotyczą tu  w zorów  zachowań, które są z jednej strony 

kreow ane przez jednostkę, a z drugiej odbierane od innych jednostek  -  relacja przez 

w ejście w  interakcję. Form a realizacji pełnionej roli jes t zależna od cech 

osobow ościow ych jednostki; to od nich zależy jej pozycja w  grupie. Chodzi tu  o poziom  

identyfikacji z grupą, a także specyfikę roli, której jakość odtw arzania zależy od 

posiadania lub nieposiadania odpow iednich cech. Posiadanie odpow iednich cech -  

a także odpow iedniego kapitału kulturow ego i społecznego (przygotow ania 

zaw odow ego) -  zwiększa szansę na w iększą identyfikację i lepszą jakość pełnienia roli. 

Chodzi o odtworzenie roli, które będzie najbliższe jej ideałowi określonem u przez wzór.

W  okresie socjalizacji następuje kształtow anie system u aksjonorm atyw nego56. 

N astępnie kształtow ana jes t m oralność jednostki. Z m oralnością łączy się poczucie 

altruizmu, będące szczególnie w ażnym  czynnikiem  w  kształtow aniu późniejszego 

zaufania społecznego. Altruizm  społeczny określa próg wrażliwości społecznej, mającej 

w pływ  na form ow anie jakości interakcji na poziom ie m akrospołecznym . System  

aksjonorm atyw ny jes t w  dalszym  ciągu kształtow any na poziom ie m akrospołecznym  

w  grupie wtórnej, rówieśniczej (w  przedszkolu, szkole), w  której następuje kolejny etap 

socjalizacji. Po osiągnięciu przez jednostkę w ieku dojrzałego dochodzi do 

ukonstytuow ania się struktury system u aksjonorm atyw nego, a za tym  m oralności na 

etapie w ieku dorosłego (mniej więcej po dw udziestym  roku życia). Po 

zinternalizow aniu w zorów  zachow ań -  postępow ania w  ram ach kultury danego 

społeczeństw a (czyli w łasna interpretacja ow ych w zorów  zachowań, postępow ania

55 E. Stanisławiak, Co warto wiedzieć o grupie społecznej, [w:] E. Stanisławiak (red.), Szkice 
z psychologii społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 
1996, s. 62.
56 System aksjonormatywny to termin wprowadzony do socjologii przez Floriana Znanieckiego, oznacza 
(w interpretacji autora niniejszej pracy) zewnętrzny system hamulców normatywnych i umiejętność 
poruszania się w systemie społecznym, nie powodując przy tym zakłócenia tego systemu, poprzez 
znajomość i przestrzeganie zasad konwencji kulturowych. System aksjonormatywny to zespół zasad 
postepowania zgodnie z etyką społeczną, który oparty jest na zasadach wewnętrznych jednostki, czyli 
moralności.
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i kultury w  interakcjach z innym i jednostkam i na poziom ie m ikrospołecznym  

i m akrospołecznym ) -  pojaw ia się ukształtow ana form a etyki społecznej. Socjalizacja 

je s t procesem  opartym  na transm isji kulturow ej57, podczas której jednostka  internalizuje 

w zorce, treści, postawy, które dzięki niej poznała i po zinternalizow aniu ulegają one 

ewolucji.

D zieje się tak  za sprawą zm ieniających się w arunków  społecznych -  dyfuzji ku ltur58 

pod w pływ em  globalizacji, k tóra przyspiesza i zw iększa dynam ikę tego procesu. 

Socjalizacja łącznie z transm isją kulturow ą, to także realizacja w zorów , treści i postaw  

internalizow anych podczas procesu transm isji, odbyw ającego się przez w pływ  

społeczny, który składa się z trzech kategorii oddziaływań. P ierw szą je s t dawanie 

przykładu, czyli prezentow anie w zorów  (schem atów ) czynności i sposobów  

postępowania. Polega to  na przysw ajaniu przez dziecko w zorów  osobow ych przez 

naśladow nictw o, identyfikację i m odelowanie. D ruga polega na narzucaniu swojej woli, 

czyli form ułow aniu w ym agań (nakazów  i zakazów ) oraz stosowaniu nacisku na ich 

realizację. W  tym  procesie w ykorzystyw any jes t system  nagradzania i karania. Trzecią 

je s t przekonyw anie (perswazja), czyli pow tarzanie argum entów , przedstaw ianie zasad 

postępow ania, norm, system ów  w artości w  celu zinternalizow ania przez dziecko 

w łaściw ych w zorów  zachow ań i postępow ania59. W  procesie socjalizacji pierwotnej 

kształtow any jes t także -  w  nawiązaniu do teorii reprodukcji struktury społecznej 

w  kontekście rodziny -  kapitał kulturow y60. K apitał kulturow y jes t to przekazyw ana 

w  procesie socjalizacji w  rodzinie w iedza sym boliczna, służąca rozum ieniu tego, jak  

funkcjonuje system  społeczny. N ośnikiem  w iedzy je s t język, jak im  posługuje się 

rodzina. K apitał kulturow y składa się z w iedzy i znawstwa, czyli poziom u w iedzy 

o świecie i um iejętności praktycznych (w iedzy praktycznej)61. Kapitał społeczny to 

potencjał jednostki, dzięki którem u m a ona zdolność do efektywnego gospodarow ania

57 Transmisja kulturowa to proces nauczania (w przebiegu socjalizacji pierwotnej i wtórnej) konwencji 
kulturowych i kształcenie umiejętności społecznych werbalnych i niewerbalnych, w sposób zarówno 
zaplanowany, jak i spontaniczny, za pomocą narzędzi komunikacji społecznej , takich jak: język jako 
główny nośnik przekazu informacji, gesty jako kulturowe elementy kontaktu. Konwencje kulturowe 
ulegają przemianom (ewolucji, której cechą charakterystyczną jest nieodwracalność jej zmian). Proces ten 
odbywa się pod wpływem dyfuzji kultur, która zwiększa się i ulega przyspieszeniu przez proces 
globalizacji.
58 Dyfuzja kultur to przenikanie wzorów jednej kultury do innej. Powoduje to przemiany 
dotychczasowych konwencji kulturowych (wzorów zachowań), a także wprowadza całkowicie nowe 
wzory do istniejących konwencji kulturowych.
59 E. Stanisławiak, Jak ludzie wpływają na siebie nawzajem, [w:] E. Stanisławiak (red.), Szkice 
z psychologii społecznej..., s. 44.
60 Kapitał społeczny, kapitał kulturowy oraz habitus to terminy stosowane przez socjologa Pierre’a 
Bourdieu w jego koncepcji reprodukcji struktury społecznej.
61 T. Szlendak, Socjologia rodziny., s. 246.
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zasobam i sym bolicznym i -  kulturow e ujęcie rodziny, a także m aterialnym i -  ujęcie 

rodziny w  kategorii bazy ekonom iczno-bytow ej, czyli gospodarstw a dom owego. 

Zasoby m aterialne, jak ie  posiada rodzina (aktyw a i pasyw a), to  m ożliwości kształtujące 

poziom  życia, zarządzane przez kapitał kulturow y członków  rodziny. Im  w yższy 

poziom  kapitału kulturow ego i m aterialnego, tym  w yższy poziom  kapitału społecznego.

Kapitał kulturow y kształtow any w  procesie socjalizacji pierwotnej m a decydujący 

w pływ  na jakość kapitału społecznego, czyli na poziom  zaufania społecznego 

i altruizmu. W  zw iązku z tym  rozróżnia się pojęcie kapitału społecznego niskiego 

i w ysokiego. K apitał społeczny wysoki to  stan społeczny, w  którym  członkow ie danego 

społeczeństw a czują się zobow iązani do udzielania pom ocy innym, m ającym  kłopoty, 

a także w  razie problem ów  sami m ogą poprosić o pom oc i ją  otrzymują. Z kolei kapitał 

społeczny niski to  stan społeczny, w  którym  członkow ie społeczeństw a nie korzystają 

z pom ocy innych i sami jej nie udzielają62. W ysoki kapitał społeczny zw iększa poziom  

zaufania społecznego i altruizmu. K apitał kulturow y to um iejętność poruszania się 

w  świecie społecznym. N atom iast konwencje kulturow e to sposoby w yznaczające ram y 

przem ieszczania się zgodne z kapitałem  społecznym, którego jakość i ilość są 

charakterystyczne dla danej klasy społecznej. K apitał kulturow y i kapitał społeczny 

składają się na habitus, który jes t częścią sfery kulturowej nieśw iadom ości, określa 

społeczną naturę człowieka. O znacza to, że jednostka  nie m oże swobodnie i w  pełni 

racjonalnie nią zarządzać63. Habitus jes t kształtow any w  procesie socjalizacji jednostki, 

w  ram ach kapitału społecznego i kulturow ego, jaki posiadają rodzice.

System  aksjonorm atyw ny i habitus kształtuje także podm iotow ość jednostki. 

Podm iotow ość ta  jes t podstaw ą jakości interakcji, w ynikających z system u m oralnego. 

Podm iotow ość łączy się z potrzebam i przynależności i szacunku. Podm iotow ość m ożna 

określić jako  powszechne, naturalne upraw nienia człow ieka do, poszanow ania życia 

i nietykalności64. Człowiek kierując się racjonalnością, dąży do zapew nienia sobie 

bezpieczeństw a i m inim alizow ania zjaw isk niekorzystnych, m ogących zaburzyć 

pożądany przez niego ład65. W  ten sposób jednostka  zaspokaja potrzebę 

bezpieczeństwa.

62 Tamże, s. 248.
63 Tamże, s. 245.
64 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, [w:] D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta (red.), Współczesna filozofia 
po lityk i., s. 190.
65 J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 195.
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Proces socjalizacji m oże zostać zakłócony na każdym  etapie przez czynniki 

w yw ołujące dysfunkcję oraz patologię. Czynniki te  w ystępują na poziom ie zarów no 

m ikrospołecznym  -  rodzina, jak  i na poziom ie m akrospołecznym  -  społeczeństwo. N a  

poziom ie m ikrospołecznym  patologie m ogą pojaw ić się w  rodzinie, a przyczyną tego 

je s t najczęściej bieda lub ubóstw o. Pow odują one powstanie zachow ań m ających na 

celu odreagow anie trudnej sytuacji materialnej w  form ie alkoholizm u jako  uzależnienia 

oraz przemocy, k tóra  m oże być skutkiem  pierwszego. To właśnie tu  m iędzy innym i 

w  zw iązku z form ow aniem  się etosu pracy kształtow ane jes t zaufanie społeczne66. D o 

czynników  patologicznych, pow odujących obniżenie poziom u zaufania i altruizm u 

społecznego zalicza się brak stabilnego zatrudnienia i b rak szacunku ze strony 

pracodawcy, a także tw orzenie atm osfery ryw alizacji w  m iejscu pracy oraz niski 

poziom  dochodów, lokujący jednostkę w  kategorii „pracujących biednych” 67.

To w szystko powoduje zakłócenie i zniekształcenie kontaktów  społecznych 

i w  rezultacie pow stanie tak  zwanej „podwójnej m oralności” . Przejaw ia się ona jako  

dobra strona system u aksjonorm atyw nego i m oralnego, przez okazyw anie uczuciow ości 

wyższej w  skali m ikrospołecznej przew ażnie ty lko dla rodziny i kręgu towarzyskiego. 

N atom iast w  skali m akrospołecznej jes t to  m oralność objaw iająca się przez zanik 

zaufania i altruizm u społecznego. Zanik altruizm u społecznego jest spow odow any przez 

takie czynniki, jak  brak zaufania, w zrost poziom u nienawiści i obojętności w  stosunku 

do pracodaw cy i/lub w spółpracow ników , obojętności dotyczącej losu firmy, w reszcie 

krytyczny stosunek do otaczającego świata, zainteresow anie tylko w łasnym i sprawam i 

na poziom ie m ikrospołecznym , czyli rodziny i gospodarstw a dom owego.

66 Zaufanie społeczne w tym przypadku opiera się na zaufaniu do pracodawcy, dotyczy ono pewności, 
stabilności zatrudnienia i szacunku z jego strony oraz wysokości dochodu rozporządzalnego na poziomie 
wystarczającym na zaspokojenie potrzeb podstawowych i cywilizacyjnych. Opiera się także na wielkości 
funduszu swobodnej decyzji, warunkującemu możliwość zaspokojenia potrzeb kulturowych 
i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem rodziny i gospodarstwa domowego.
67 Szczególną kategorią w obecnej Polsce (dotyczącą jednostek zatrudnionych na podstawie
niepracowniczych -  cywilno-prawnych, ale szczególnie pracowniczych -  etatowych umowach o prace) 
jest kategoria „pracujących biednych” (working poor). Są to jednostki mające stałą pracę, bardzo często 
na podstawie umowy o pracę. Pracują pięć dni w tygodniu (lub więcej) w normowanym i pełnym 
wymiarze czasu pracy. Natomiast dochody są na tak niskim poziomie, że nie wystarczają na zaspokojenie 
potrzeb ekonomiczno-bytowych.
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Schemat nr 9. Formy socjalizacji w aspekcie powstania systemu aksjonormatywnego, moralności i etyki 
społecznej

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Socjalizacja w  kontekście personalistycznym  jes t procesem  odkrycia i form ow ania 

przez człow ieka swojego życia w ew nętrznego, które kształtuje jego  osobowość. Aby 

ten  proces przebiegał praw idłow o jednostka potrzebuje pom ocy określanej m ianem  

w ychow ania69. Socjalizacja je s t w ięc form ą przystosow ania jednostki do życia 

w  społeczeństwie, w  którym  będzie się poruszać zgodnie z konwencjam i kulturow ym i 

jako  w  pełni ukształtow ana osoba, świadoma swoich potrzeb (biologicznych -  

podstaw ow ych i w yższych -  autotelicznych), zinternalizow anych w  procesie 

poznaw czym  i dośw iadczeń w  okresie m łodzieńczym  (do 18. lub 22. roku życia), 

wczesnej dorosłości (m iędzy około 20. a 30. rokiem  życia70) i w  kolejnych okresach.

Poniżej przedstaw iam  schem at socjalizacji jednostki w  grupie pierwotnej 

(m ikrosystem ie), gdzie odbyw a się ona także przez jej w łasną aktywność, która jest 

źródłem  doświadczeń. Te z kolei inicjują kolejne działania i tym  samym  przyczyniają

69 F. Adamski, Człowiek istota religijna i rodzinna, Petrus, Kraków 2013, s. 14.
70 Okres wczesnej dorosłości w kategorii rozważań socjologicznych ma obecnie tendencje do wydłużania 
się. Stan ten jest spowodowany takimi czynnikami jak utrudnione wejście na rynek pracy dla 
absolwentów, a w związku z tym opóźnienie decyzji o założeniu rodziny i prokreacji. W tym przypadku 
okres ten może przedłużać się nawet do wieku 35-40 lat.
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się do zdobyw ania now ych doświadczeń, co powoduje zm iany w  funkcjonow aniu 

jednostki w  rodzinie.

Schemat nr 10. Schemat pojedynczego segmentu zmian rozwojowych jednostki w kontekście 
mikrosystemu środowiska -  rodziny i całego układu: jednostka -  środowisko

Czynniki ekologiczne zewnętrzne wobec układu (mezo-, makro- i egzosystemowe)

zmian rozwojowych jednostki 
i rodziny -  systemu: jednostka 
-  środowisko

Źródło: M. John-Borys (red.), Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego nr 530, Katowice 1997, s. 20.

M ałżeństw o jes t form ą instytucji, k tóra  rozpatryw ana w  kategoriach społecznych 

dzieli się na gospodarstw o dom owe -  aspekt ekonom iczny oraz rodzinę -  aspekt 

kulturowy. Z pow yższym i aspektam i związane są role społeczne, poprzez których 

pełnienie zaspokajane są potrzeby rodziny i osiągane jej cele. Zanim  jednak  te  cele 

zostaną osiągnięte, wcześniej należy stworzyć gospodarstw o dom owe (a w ięc dopiąć 

celu, jak im  jes t zaspokojenie potrzeb podstaw owych, w  tym  także m ieszkaniowych). 

D o tego potrzebne są środki finansowe, które zapew nia praca. D ochód dzieli się na 

rozporządzalny, służący do zaspokajania potrzeb podstaw ow ych i na fundusz 

swobodnej decyzji. Jeżeli dochód rozporządzalny jes t w ystarczający, służy do 

zaspokajania także potrzeb wyższych, czyli kulturowych.
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M ałżeństw o to zw iązek kobiety i m ężczyzny ukonstytuow any w  tradycji wyznawanej 

religii przez sakram ent m ałżeństwa, lub zaw arty w  Urzędzie Stanu Cywilnego. Obecni e 

życie rodzinne realizow ane przez parę m ałżeńską m a charakter partnerski, polega na 

pełnieniu ról rodzinnych przez um iejętny podział obow iązków  pom iędzy m ałżonków, 

uw zględniający ich predyspozycje i zam iłow ania. Partnerstw o to  także um iejętność 

budow ania relacji w  taki sposób, że partnerzy traktują się podm iotow o, oboje m ają 

praw o do bycia sobą i artykułow ania swoich potrzeb oraz ich zaspokajania71. 

Partnerstw o to  równy, ustalony m iędzy partneram i podział obow iązków  w  obszarach 

rodziny i gospodarstw a dom owego, m ożliwość rozw ijania i realizow ania swoich 

zainteresowań, a także udział w  kulturze oraz kariera zaw odow a jako  sam orealizacja 

w artości autotelicznej i instrumentalnej (ekonom icznej).

Życie m ałżeńskie obejm uje kilka sfer.

Sfera społeczna, zw iązana z pełnieniem  ról społecznych, polega na kontakcie 

z instytucjam i społecznym i (służbą zdrowia, instytucjam i edukacyjnym i, opieką 

społeczną), a także z instytucjami kulturowym i. W  tej sferze znajduje się także zespół 

ról zaw odow ych zw iązanych z sam orealizacją i z w ykonyw aną pracą, będącej źródłem  

dochodu rozporządzalnego. W ykonyw anie ról zaw odow ych m a rów nież charakter 

instrum entalny, poniew aż służy do pełnienia funkcji ekonomicznej gospodarstw a 

dom owego. W ykonyw any zaw ód m oże także podw yższać lub obniżać status społeczny 

rodziny.

G ospodarstw o dom owe jes t sferą ekonom iczno-m aterialną, zw iązaną bezpośrednio 

z zaspokojeniem  potrzeb podstaw owych, a także zabezpieczeniem  ekonom icznym  

rodziny. Część funduszu swobodnej decyzji m oże służyć jako  rezerw a finansow a 

(oszczędności) zabezpieczająca rodzinę przed nieprzew idzianym i okolicznościam i, lub 

je s t przeznaczana na określone cele w  przyszłości. Celowi ekonom icznego 

zabezpieczenia gospodarstw a dom ow ego (czyli oszczędność części dochodów ) służy 

fundusz swobodnej decyzji. Jeżeli dochód rozporządzalny jes t na w ysokim  poziom ie, 

zatrudnienie członków  gospodarstw a dom owego jest stabilne, to taki stan prow adzi do 

osiągnięcia stabilizacji ekonomicznej. Zatem  jes t to  stan zaspokojenia w szystkich  

potrzeb ekonom iczno-bytow ych i kulturow ych (udział w  kulturze). W  tym  przypadku 

m ożliwe je s t kształtow anie stylu życia na w yższym  poziom ie. D obrostan  rodzin 

w ystępuje zw łaszcza w śród  zamożnej części społeczeństw a w  klasie wyższej.

71 A. Ładyżyński, Małżeństwo -  związek rozwojowy (z) trudem budowany, [w:] W. Muszyński (red.), 
Więzi w małżeństwie i rodzinie -  zaufanie, współdziałanie, zależność..., s. 35.
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W  polskiej klasie średniej poziom  życia je s t zróżnicowany, szczególnym  zaś 

przykładem  jes t dobrostan klasy średniej m etropolitalnej (o której będzie m ow a 

w  dalszej części). Część społeczeństw a nie jes t w  kom fortowej sytuacji stabilizacji 

ekonomicznej, a zatem  nie m a m ożliwości zaspokojenia w szystkich potrzeb (w  tym  

często także podstawowych). W  takim  przypadku nie jes t m ożliwe dowolne 

kształtow anie stylu życia. Tego typu gospodarstw a dom ow e m ogą być zagrożone biedą 

i ubóstw em .

Sfera rodziny i role rodzinne polegają na odtwarzaniu w zorów  kulturowych, przez 

pełnienie ról męża, żony, ojca, matki, zw iązanych z socjalizacją dzieci.

Sfera rodziny zw iązana je s t ze sferą gospodarstw a dom owego, poniew aż do 

zaspokojenia potrzeb kulturow ych czy rozryw ki potrzebna jes t część dochodu 

rozporządzalnego, czyli fundusz swobodnej decyzji72.

M iędzy podstaw ow ym i zespołam i ról często dochodzi do konfliktu. Zespoły ról 

tw orzą siatkę ról, w  której są one podejm ow ane i pełnione naprzem iennie lub 

rów nocześnie w  danym  czasie przez współm ałżonków . Tw orzą one abstrakcyjne 

pojęcie ról i rodziny, jako  że dana rola je s t realna ty lko  w  m om encie jej pełnienia. 

K iedy pełnim y daną rolę w  określonym  czasie, pozostałe pozostają nieaktywne, są 

abstrakcyjne w  świadom ości jednostki. Oczywiście role bardzo często się na siebie 

nakładają; taka sytuacja prow adzi nieuchronnie do konfliktu ról.

Zespoły ról rodzinnych i zaw odow ych w iążą się z oczekiwaniam i beneficjentów  tych 

ról. W  tym  przypadku określenie tych ról jako  społeczne w ynika z konieczności ich 

podejm ow ania i pełnienia w  strukturze społecznej, pom im o że w  kategorii ról 

społecznych znajduje się praca jako  rola narzucona społecznie73. O prócz oczekiwań 

i narzucenia społecznego podejm ow anie ról jes t związane także z obow iązkiem  

m oralnym  jednostki. O bow iązek m oralny w ynika z etyki społecznej.

72 Fundusz swobodnej decyzji jest to kwota dochodu rozporządzalnego, która zostaje do dyspozycji 
rodziny po zaspokojeniu potrzeb podstawowych i dokonaniu opłat za media (wydatków stałych).
73 W przeciwieństwie do posiadania rodziny i w związku z tym pełnienia ról rodzinnych. Posiadanie 
rodziny jest oczekiwane społecznie, ale nie jest narzucone.
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Schemat nr 11. Podział ról i wpływ dochodu na możliwości kształtowania stylu życia

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Zespoły ról niosą ze sobą oczekiw ania w obec ilości czasu, pośw ięconego na ich 

pełnienie przez jednostkę i staranności w ykonyw anych czynności, zw iązanych 

z obowiązkam i w ynikającym i z danej roli. Są to oczekiw ania zarów no ze strony 

członków  rodziny, jak  i pracodawcy. W spółczesna praca zajm uje coraz więcej czasu, 

który przestaje być norm owany, a staje się elastyczny. D zieje się tak  przez stosowanie 

now ych strategii zatrudnienia w  postaci um ów  zaw ieranych na w ykonanie określonych 

czynności, a dochody są osiągane na podstaw ie system u prow izyjnego (w  oparciu o np. 

liczbę klientów  pozyskanych dla firmy). N orm ow any czas pracy przestaje się liczyć, 

liczy się tylko w ykonanie zadania, często wym agającego osiągnięcia w ysokiego w yniku
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(np. sprzedaży). O dbyw a się to  najczęściej kosztem  życia pryw atnego jednostki i jej 

zespołu ról rodzinnych. Takie zatrudnienie to  now a form a, poprzez presję zw iązaną 

z obaw ą pracow nika o utratę pracy m obilizow ać go do osiągania jak  najlepszych 

wyników. Tw orzy się atm osferę niepew ności i rywalizacji, które dehum anizują stosunki 

m iędzy pracow nikam i. Oni sami (pracow nicy) m ają być tylko przedm iotem  

generującym  dochody dla firmy. W  tym  system ie czas na życie rodzinne jest 

ograniczony. Pracodaw cy oczekują od podw ładnych pozostaw ania na stanow isku pracy 

-  w  elastycznym  czasie pracy -  tak  napraw dę ja k  najdłużej, w  zależności od potrzeb 

firm y (lub zapotrzebow ania rynku). Jest to podporządkow anie jednostk i szczególnie 

rolom  zawodowym , a przecież role rodzinne są tak  samo ważne. P oza  tym  w  czasie 

w olnym  -  poza pracą -  ma ona oprócz oczekiw ań zw iązanych z w ypełnieniem  ról 

rodzinnych czas w olny netto na spełnienie w łasnych zainteresowań. Jest to także czas 

na odpoczynek, sen, będący czynnością fizjologiczną, zatem  na zaspokojenie potrzeby 

podstawowej.

Schem at nr 12 ilustruje podział ról społecznych w  kontekście oczekiw ań zw iązanych 

z rolą zaw odow ą i rodzinną. Ich pełnienie sprow adza się do czasu przeznaczonego na 

każdą z nich. Zbyt długie pełnienie jednej z ról prowadzi do konfliktu ról, z pow odu 

braku czasu na pełnienie innej. K onflikt dotyczy tych ról, z których jedna  absorbuje 

czas przeznaczony na realizację drugiej i zachodzi najczęściej m iędzy rolą pracow nika 

i m ęża a zw łaszcza pracow nika i ojca. K onflikt ról to  ograniczenie lub uniem ożliw ienie 

pełnienia jednej lub kilku ról przez inne, to kolizja praw  i obow iązków  jednej roli 

z praw am i i obow iązkam i drugiej74. K onflikt ról prow adzi do zaniedbania jednej 

z nich, co zawsze będzie m iało negatyw ne konsekwencje, które objaw ią się po upływie 

pewnego czasu.

74 E. Stanisławiak, Co warto wiedzieć o grupie społecznej, [w:] E. Stanisławiak (red.), Szkice 
z psychologii społecznej..., s. 62-63.
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Schemat nr 12. Role społeczne w kontekście czasu -  konflikt ról

Jednostka
Zespół ról

Role zawodowe

Oczekiwania

pracodawcy

Role społeczne
(rodzinne 

i zawodowe) 
Oczekiwania wobec 

jednostki

A

V V

Czas
-------------- >

Role rodzinne

Oczekiwania 

członków rodziny

Ł

Pełnienie ról zawodowych 
(elastyczny czas pracy,

Pełnienie ról rodzinnych 
Czas wolny netto 

Czas odpoczynku
lub pozostawanie po godzinach)

Konflikt ró

Podział czasu -  doba (24 godziny)

Źródło: Opracowanie własne, Skawina 2014 r.

R ola jednostki w  gospodarce dotyczy pewnej form y pośrednictw a m iędzy 

podm iotam i gospodarczym i, będącym i uczestnikam i rynku. Jednostka jako  pracow nik 

posiada kapitał społeczny, a jako  konsum ent jes t uczestnikiem  rynku, którego 

działania75 służą do obrotu środkami finansowym i, czyli konsum pcji na rynku dóbr 

i usług. R ola jednostk i w  strukturze społecznej w  aspekcie gospodarczym  polega na 

pełnieniu ról zaw odowych, za co docelow o otrzym uje ona za nie wynagrodzenie. 

D ochód rozporządzalny je s t instrum entem , za pom ocą którego gospodarstw o dom owe 

bierze udział w  rynku, czyli pełni rolę konsum enta.

R ola konsum enta zw iązana je s t z wydatkam i gospodarstw a dom ow ego i dotyczy 

zaspokojenia potrzeb podstaw ow ych, takich ja k  dostarczanie żywności, opłacenia 

zużywanej energii i m ediów  -  w ydatki stałe, a także w ydatki zaplanow ane (np. rem ont 

m ieszkania, zakup w yposażenia do niego) lub inne, które m ogą w ynikać ze zdarzeń 

nieprzewidzianych. D o tej kategorii zalicza się również w ydatki związane 

z w ychow aniem  dzieci.

75 Działania te to: praca -  jako aktywność przynosząca dochód, udział w rynku dóbr i usług -  jako 
aktywność służąca zaspokojeniu potrzeb podstawowych i wtórnych wymagająca zakupu dóbr, do których 
nabycia służą środki finansowe, będące dochodem rozporządzalnym.
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Rola konsum enta w  kategorii funduszu swobodnej decyzji zw iązana je s t z częściowym  

przeznaczeniem  kw oty z tego funduszu na cele oszczędnościow e, jako  zabezpieczenie 

ekonom iczne gospodarstw a dom ow ego i rodziny.

W  dalszej kolejności fundusz swobodnej decyzji służy zaspokojeniu potrzeb 

kulturow ych w  czasie w olnym  netto rodziny. Zaspokojenie tych potrzeb służy 

rozładow aniu nagrom adzonego stresu i pogłębieniu horyzontów  intelektualnych 

poprzez kontakt z żywą kulturą, sztuką, a także służy rekreacji i rozrywce.

Zaspokojenie potrzeb podstaw ow ych i kulturow ych prow adzi do w yczerpania 

zasobów  dochodu rozporządzalnego oraz funduszu swobodnej decyzji. W ym aga to 

kolejnego zasilenia funduszu rodzinnego, co związane jes t z realizow aniem  ról 

zawodowych.

Schemat nr 13. Struktura wydatków dochodu rozporządzalnego

Jednostka 

Rola zawodowa

I
Praca

Dochód

rozporządzalny

Wydatki związane 

z gospodarstwem 

domowym

V

Żywność

Media

Energia

woda

Inne

wydatki

Rola konsumenta

Wydatki 

związane 

z rodziną - 

kulturowe

Czas wolny netto

Oszczędności

Zaspokojenie potrzeb 

podstawowych

V

Wychowanie

dzieci

Zabezpiecze

nie

ekonomiczne

* *

Rekreacja Udział

i rozrywka w Kulturze

* ł

Zaspokojenie potrzeb 

wyższych

Źródło: Opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Przedstaw iony powyżej schem at nr 13 przedstaw ia strukturę wydatków. Jednostka 

realizuje rolę konsum enta. W ydatki dochodu rozporządzalnego w  pierwszej kolejności 

przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb podstaw owych. Jeżeli po zaspokojeniu
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potrzeb podstaw ow ych zostaje jakaś część dochodu rozporządzalnego, czyli fundusz 

swobodnej decyzji, w tedy jes t on przeznaczony na realizację potrzeb rodziny. Służy 

także zaspokojeniu potrzeb w yższego rzędu w  czasie w olnym  netto. Zaspokojenie 

potrzeb kulturow ych (zw iązanych z realizacją w zorów  kulturow ych rodziny) dotyczy 

przede w szystkim  socjalizacji dzieci w  grupie pierwotnej, którą tw orzą ojciec i matka.

W ydatki na zaspokojenie potrzeb podstaw ow ych -  zgodnie z tą  koncepcją -  zaliczam  

do w ydatków  gospodarstw  dom owych, a w ydatki na zaspokojenie potrzeb w yższych do 

w ydatków  zw iązanych z obszarem  rodziny (realizacja w zorów  kulturow ych -  stylu 

życia). Inne w ydatki natom iast przeznaczane są na spłatę rat kredytu 

i w yposażenie gospodarstw a dom ow ego w  dobra, konserw ację w yposażenia 

gospodarstw a dom owego, edukację, leki, paliw o i konserw ację środków  transportu, 

kom unikację publiczną i tym  podobne. Zatem  są to w ydatki związane z potrzebam i na 

w yższym  poziom ie niż potrzeby podstaw owe, ale niższym i niż potrzeby kulturow e 

(wyższego rzędu). Są to więc potrzeby cywilizacyjne, poniew aż m ieszczą się 

w  kategorii potrzeb rodziny i gospodarstw a dom owego. Potrzeby rodziny, czyli 

potrzeby w yższego rzędu, są m ożliwe do zaspokojenia wów czas, gdy zaspokojone 

zostaną potrzeby gospodarstw a dom ow ego -  potrzeby podstaw ow e w  tym  ekonom iczne 

(fundusz swobodnej decyzji).

Zaspokojenie potrzeb podstaw ow ych i kulturow ych w ym aga nakładu w ydatków  

z dochodu rozporządzalnego w  przypadku tych pierw szych i funduszu swobodnej 

decyzji w  przypadku drugich. N a  poziom ie ekonom icznym  -  gospodarstw o domowe, 

zaspokajane są potrzeby podstaw ow e i cywilizacyjne z dochodu rozporządzalnego.

N a poziom ie kulturowym , czyli rodziny, zaspokajane są potrzeby cywilizacyjne, 

natom iast kulturow e (wyższe) z pozostałej części dochodu rozporządzalnego, a zatem  

funduszu swobodnej decyzji.
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Schemat nr 14. Zaspokojenie potrzeb na poziomie gospodarstwa domowego i rodziny w aspekcie 
ekonomicznym

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

System  kapitalistyczny kieruje się zasadą „zimnej kalkulacji” , stąd niesprawnie 

funkcjonujący dla pracow ników  rynek pracy jes t jak  najbardziej sprawny dla 

pracodawców . Pracow nicy w  swoistej ryw alizacji („w yścigu szczurów ”) , stając przed 

w yborem  prekarnej pracy lub groźbą niezaspokojenia nawet podstaw ow ych potrzeb, 

w ybierają pracę. D zieje się tak, chociaż z braku m ożliwości zaspokojenia potrzeby 

samorealizacji, nawet jej w artość instrum entalna jes t w ątpliw a i nieopłacalna. 

„Spraw nie funkcjonujący” rynek pracy oferuje podjęcie prac, które w  większości nie 

m ają żadnej wartości, m otyw ując to  groźbą niezaspokojenia naw et m inim um  

biologicznego76. Zgodnie z tym  jednostka  zagrożona brakiem  m ożliwości zaspokojenia 

potrzeb podstaw ow ych zarów no przez siebie jak  i swoją rodzinę, będzie starała się 

zdobyć jakąkolw iek pracę za jak iekolw iek  w ynagrodzenie. W arunki także nie będą 

miały w iększego znaczenia, w  związku z tym  przyjm ie praw ie w szystko, co 

zaproponuje pracodawca, byle tylko zdobyć jak iekolw iek  środki do życia. I tu  niestety 

pojaw ia się zagrożenie ze strony pracodaw cy -  w ykorzystanie trudnej sytuacji na rynku 

pracy i dyktat w łasnych w arunków , często niekorzystnych dla pracobiorcy. N a  potrzeby 

w yższego rzędu i autoteliczne pozostaje w  takim  układzie bardzo mało miejsca.

Role rodzinne i zaw odow e (czyli zespoły ról) tw orzą pew ną sieć oczekiwań, 

a w  przypadku konfliktu ról jednostka  pow inna otrzym ać w sparcie ze strony rodziny. 

To wsparcie pow inno być odczuw ane przez jednostkę szczególnie podczas 

zapotrzebow ania na w iększą ilość czasu zw iązaną z realizow aniem  ról zaw odow ych.

76 K. Polanyi, Wielka transformacja, PWN, Warszawa 2010, s. 196-197.
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W pływ  na to  ma poziom  wykształcenia, sytuacja w  m iejscu pracy: stabilność 

zatrudnienia, szacunek przełożonych oraz ryw alizacja na zasadach fa ir  p lay. Jeżeli 

w ykonyw ana praca łączy się z w ykształceniem  jednostki, a kierunek w ykształcenia 

łączy się z jej pasją i zainteresowaniam i, to  praca zaspokaja potrzebę sam orealizacji 

i stanowi w artość autoteliczną oraz m a etos. Jeżeli w ykonyw any zaw ód posiada w ysoki 

status, czynnik autoteliczny jes t dodatkow o wzm acniany, a to  m otyw uje jednostkę do 

poszerzenia w iedzy w  zakresie zawodowym , w  czasie w olnym  netto. Poczucie etosu 

pracy je s t kształtow ane ostatecznie przez stabilną form ę zatrudnienia, szacunek 

przełożonych, przez zdrow ą rywalizację, a to powoduje, że praca staje się w artością 

autoteliczną, statusow ą i ekonomiczną. U elastycznianie rynku pracy w  kontekście 

rodzaju zaw ieranych um ów  znosi stabilność zatrudnienia, czyli jeden  z tych 

podstaw ow ych czynników  w pływ ających na podw yższenie w artości pracy. Form y 

uelastyczniania rynku pracy w  Polsce odbiegają od innych krajów  europejskich, 

w  których osiąga się to  przez pracę w  niepełnym  w ym iarze godzin. Polski rynek pracy 

oferuje zatrudnienie przede w szystkim  na podstaw ie o um ów  na czas określony, co 

czyni z naszego kraju europejskiego lidera tej strategii elastyczności77. W ykonyw anie 

pracy niezgodnej z w ykształceniem , w  sytuacji gdy w ystępuje brak stabilizacji 

zatrudnienia, brak szacunku ze strony przełożonych oraz rywalizacja, skutkuje 

całkow itym  zanikiem  w artości autotelicznej.

B rak poczucia etosu pracy powoduje, że jest ona traktow ana w  sposób 

instrum entalny, jedynie  jako  w artość ekonomiczna. Z tym  że term in „w artość” ma 

w  tym  przypadku znaczenie także instrumentalne, dotyczy bow iem  dochodu 

rozporządzalnego koniecznego do zaspokojenia potrzeb przynajmniej podstaw owych. 

Stan ten  tw orzy dla jednostki nieprzyjazne środow isko z pow odu w ykonyw ania przez 

nią pracy niezgodnej z wykształceniem , niskiego statusu, niskich dochodów, często 

braku szacunku przełożonych. To m oże prow adzić do skutków, które zostały 

w ym ienione ju ż  w cześniej, czyli alienacji jednostki, a dalej obniżenia poziom u zaufania 

i altruizm u społecznego. W ażnym  czynnikiem  tw orzącym  etos pracy, jes t potencjał 

kulturowy, którego bazą są zasoby kulturow e jednostki, znajdujące się w  introsystem ie, 

przekładające się na jakość i ilość pracy. Zaspokojenie potrzeb autotelicznych jednostki, 

w ynika z w ykonyw ania pracy wiążącej się z w ykształceniem  i zainteresow aniam i oraz

77 W. Kozek, Rynek pracy -  Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2014, s. 45-46.
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urucham ia potencjał kulturowy. Praca w  takim  przypadku jes t dla jednostki w artością 

autoteliczną i zaspokaja jej potrzebę samorealizacji, a także m oże być pasją.

Schemat nr 15. Potencjał i zasoby kulturowe jednostki w kontekście etosu pracy78

Poczucie etosu pracy jes t jedną z w artości, która kształtuje tożsam ość jednostki, jest 

ona jednak  inaczej postrzegana przez pracow nika i pracodawcę. O ile etos pracy 

pracow nika zależy od czynników  autotelicznych, o tyle etos pracodaw cy jako  w artość 

m a już  inny charakter, zw iązany z w artościam i kultury kapitalizmu. E tos ten  dotyczy 

w ielkości udziału przedsiębiorstw a na rynku oraz m ożliwości jego  kształtowania. 

O dniesiony sukces jes t w artością autoteliczną pracodawcy, ale oprócz tej w artości 

(sukcesu), pozostaje jeszcze w ażniejsza w artość ekonom iczna, będąca w artością 

zarów no autoteliczną, jak  i instrum entalną. Innym i słowy, etos pracy dla pracow nika 

je s t przede w szystkim  w artością autoteliczną zw iązaną z sam orealizacją i rozw ojem  

w  dziedzinie w yuczonej, gdzie ekonom iczna w artość tej pracy m a m niejsze znaczenie. 

W yw iera jednak  w pływ  m otyw ujący jako  w artość instrum entalna. O dw rotnie jes t 

u pracodaw cy (w łaściciela przedsiębiorstw a), dla którego w artością autoteliczną jes t 

sukces i zysk. Z  tym  że zysk jes t także w artością instrum entalną, a pracow nik jest 

najczęściej uprzedm iotow ionym  instrum entem  służącym  do osiągnięcia celu 

pracodawcy.

78 Zasoby kulturowe przekładają się na kapitał wiedzy i umiejętności, które posiadają jednostki, czyli na 
kapitał ludzki. Kapitał ludzki to umiejętność poruszania się w strukturze społecznej -  w sferze 
zawodowej. Kapitał kulturowy to umiejętność poruszania się w całej (mikro i makro) strukturze 
społecznej. W definicji kapitał ludzki to doświadczenie, jakim dysponuje pracownik -  posiadanie 
umiejętności zrobienia czegoś, np. profesjonalne wyszkolenie. Ten rodzaj kapitału jest cenny ze względu 
na jego dochodowość w przyszłości. Kapitał społeczny to społeczne sieci, normy i sankcje, które 
zarządzają ich atrybutami. Jest ceniony ze względu na potencjał realizowania indywidualnych 
i społecznych akcji, w szczególności przez rozwiązywanie problemów działania grupowego. Zob. 
P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, PWN, Warszawa 2014, s. 73.
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Schemat nr 16. Czynniki wpływające na tworzenie się u jednostki etosu pracy
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Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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W e w spółczesnym  społeczeństw ie polskim  funkcjonuje przynajm niej kilka system ów 

w artości i w iele akceptow anych sposobów  działania. N iezależnie od tego jeden  z tych 

system ów  jest dom inujący i decyduje o kształcie i charakterze życia społeczno- 

gospodarczego. Jeżeli tym  system em  jes t kapitalizm, to istnieje silna grupa 

(pracodawców), która podtrzym uje jego  etos i je s t jego  nośnikiem 79. E tos w  tym  

przypadku to określone w artości w yznaczające kulturę kapitalizm u, która także ulega 

przeobrażeniom . K ultura ekonom iczna dotyczy z jednej strony społeczeństwa, z drugiej 

grup podtrzym ujących etos kapitalizmu. W  przypadku społeczeństw a chodzi 

o kulturow o ukonstytuow ane w zory gospodarow ania, zaś w  przypadku grup 

podtrzym ujących etos kapitalizm u o kreow anie now ych w artości, które kładą nacisk na 

konsum pcję. M am  tu  na myśli kapitalizm  postrzegany przez społeczeństw o nie jako 

zjawisko, ale działania kreatorów  polskiego kapitalizm u, które powinny być w zorem  dla 

społeczeństwa, a których przesłaniem  jes t w artość zysku i bogacenia się.

W spółczesna organizacja pracy przyczynia się do takiego układu stanow isk pracy 

(zw łaszcza w  zakładach pracy, gdzie w prow adzono m odel korporacyjny), który 

sprow adza jednostkę będącą podm iotem  do uprzedm iotow ienia, a tym  samym  do 

alienacji. T aka organizacja doprow adza do dehum anizacji stosunków  pracy i samych 

pracow ników . Pracow nik ze swoim  kapitałem  kulturowym , posiadający zdolności 

m anualne a także um iejętność m yślenia abstrakcyjnego, czyli zdolność będącą 

w łaściw ością tylko człowieka, jes t postrzegany jako  część zdehum anizow anej m achiny 

produkcyjnej. Pow oduje to anonim owość pracow ników  w obec siebie i znaczne 

osłabienie więzi, a przy tym  solidarności. Oczywiście podział na „m y i oni” jes t obecny 

w  świadom ości całej grupy. Ale osłabione kontakty, które tw orzą quasi-grupę (obecną 

tylko w  m iejscu pracy), nie sprzyjają tw orzeniu grupy interesu. Tego typu sytuacja 

prowadzi do izolowania się jednostek  od uczestnictw a w  życiu społecznym , a tym  

samym  obojętności na los innych, czyli obniżenie poziom u zaufania i altruizmu. Jest to 

charakterystyczne dla now ego kapitalizmu, w  którym  w ystępują takie czynniki, jak  

elastyczność zatrudnienia, krótkoterm inow e um owy, m ające w yw ołać u pracow ników  

poczucie niepew ności i tym  sam ym  zw iększyć ich efektyw ność i zaangażowanie. 

W szystkie tego typu praktyki m ogą zaszkodzić rodzinie w  dwojaki sposób: dochód się 

nie zwiększa, za to zm niejsza się czas dla rodziny. N a  poczucie etosu pracy w pływ  m ają 

zw łaszcza czynniki społeczne, autoteliczne i ekonomiczne.

79 M. Bucholc, Konserwatywna utopia kapitalizmu, PWN, Warszawa 2012, s. 24.
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Czynniki społeczne określają jednostki w  strukturze społecznej w yznaczane przez 

poziom  wykształcenia, zgodność wykonyw anej pracy z w ykształceniem  oraz status 

społeczny w ykonyw anego zawodu.

Czynniki autoteliczne łączą w ym iar społeczny z potrzebą sam orealizacji poprzez 

w ykonyw aną pracę, k tóra  jes t częścią św iadom ości jednostki i w pływ a na jej 

osobowość. Spośród czynników  autotelicznych, w pływ ających na etos pracy w ym ienić 

należy poczucie satysfakcji i św iadom ość swojego zaw odu jako  wartości, ale nie 

z punktu w idzenia ekonom icznego, tylko w  postaci procesu przygotowania, tw orzenia 

i ostatecznego efektu pracy. O czywiście dla klasy m etropolitalnej 80 w artością są 

sukcesy zaw odow e i kariera, ściśle zw iązane z w ysokością dochodów. Jest to 

charakterystyczne dla instytucji finansow ych w  IV  sektorze gospodarki (finanse, 

m arketing i reklama, ubezpieczenia oraz obrót nieruchomościam i).

Czynniki ekonom iczne są elem entem  konsolidującym  realne czynniki społeczne 

i abstrakcyjne, czyli łączące się w  świadom ości jednostki z w artością ekonom iczną 

pracy.

W  w yniku ukształtow ania się współczesnej struktury społecznej 

i przew artościow ania hierarchii w artości zm ieniło się kulturow e znaczenie ról 

społecznych. Ich pełnienie opiera się na norm ach kulturow ych. Podejm ow anie 

i znaczenie tych ról uległo znacznym  przem ianom  w  X X  wieku. Szczególne znaczenie 

m ają role rodzinne, a za nimi zaw odow e; dobra praca, szczęśliwe m ałżeństw o i aktywne 

rodzicielstw o są w ięc w ażnym i celami dla obu płci81. Praca i zw iązane z nią wartości 

autoteliczne oraz ekonom iczne (jedne i drugie, lub tylko jedne z nich) pow inny w  życiu 

pracow nika zajm ow ać określoną ilość czasu i nie odbierać części czasu przeznaczonego 

na życie rodzinne. Istnieje pew ien konstrukt zdefiniow anych podstaw ow ych wartości, 

które są w spółcześnie szczególnie pożądane. Coraz trudniej obecnie je s t osiągnąć ten 

stan, który pozwoli na uzyskanie m iędzy poszczególnym i rolam i harm onii, czyli

80 Klasa metropolitalna to część ludności miejskiej żyjąca często na terenie osiedli zamkniętych (często -  
ale nie zawsze -  są to single lub jednostki żyjące w konkubinacie). Najczęściej klasę tą tworzą ludzie 
młodzi, którzy posiadają wyższe wykształcenie, są specjalistami w dziedzinach finansowo- 
ubezpieczeniowych, marketingu i reklamie oraz rynku nieruchomości, czyli znajdują zatrudnienie w IV 
sektorze gospodarki. Charakterystyczne dla klasy metropolitalnej są wysokie dochody i odmienny sposób 
spędzania czasu wolnego w stosunku do pozostałej części społeczności miejskiej. Członkowie tej klasy 
spędzają czas wolny, biorąc udział w wyrafinowanych, a tym samym drogich formach rozrywki. Ich styl 
życia jest odmienny również z powodu pracy w elastycznych formach zatrudnienia.
81 A. M. Zalewska, Płeć i okres życia a konflikty praca-rodzina, zadowolenie z pracy i rodziny, 
[w:] L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 365-366.
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odczucie szczęścia jako  w ew nętrznego poczucia sukcesu w  autotelicznej hierarchii 

w artości jednostki.

K onflikt ról je s t niekorzystny dla jednostki i prow adzi do antagonizm u m iędzy nimi. 

D zieje się tak, ponieważ każda rola staw ia odm ienne wym agania. D ługotrw ały konflikt 

ról prow adzi do pow stania silnego stresu, który pow oduje negatyw ne skutki w  pracy, 

życiu osobistym  oraz zdrow iu82. N a tej podstaw ie m ożna w nioskow ać, że osiągnięcie 

w artości podstaw ow ych (czyli założenie rodziny, znalezienie dobrej pracy w  zaw odzie 

w yuczonym  oraz prokreacja) jes t możliwe, ale przez m niejszą część przedstaw icieli 

klasy średniej. Znacznie łatw iejsze jes t to dla członków  klasy w yższej, a znacznie 

utrudnione dla klasy niższej. O czyw iście należy przy tym  w ziąć pod uw agę nieco 

odm ienną hierarchię w artości w  poszczególnych klasach. Przyw iązanie w agi do rodziny 

je s t często najw iększe w  klasie niższej i średniej, chociaż w  tych klasach (szczególnie 

niższej) spotyka się najwięcej dysfunkcji i patologii dotykających rodzinę i jej 

członków. Z kolei w  klasie wyższej i średniej rodzina w śród jej członków  ma 

oczywiście znaczenie, ale na równi z nią lub wyżej cenione są w artości autoteliczne, 

związane z osiągnięciem  sukcesu zaw odow ego, podtrzym yw anie kontaktów  

towarzyskich, rozw ijanie zainteresow ań itp. D latego podsum ow ując pow yższe 

rozważanie, należy stw ierdzić że rodzina i praca to dw a najw ażniejsze obszary, które 

przeplatają się w  życiu człow ieka i stanow ią podstaw ę jego  życia. Zaspokojenie 

potrzeby sam orealizacji w  pracy zawodowej przekłada się na w iększe zadow olenie 

z życia rodzinnego. To z kolei w pływ a na podw yższenie sam ooceny i w iększe 

zaangażow anie w  pracę83. Praca zatem  -  rodzaj i czas na nią poświęcony, form a 

zatrudnienia84 -  w pływ a na jakość życia rodzinnego i w  tym  m iejscu należy dodać, że 

na etos pracy oprócz czynników  autotelicznego i ekonom icznego w pływ a sytuacja 

organizacyjna firmy. Obecność czynników  m otyw ujących (oprócz ekonom icznych), 

takich jak  zaufanie pracodaw ców  do pracow ników , buduje zaufanie pracow ników  do 

pracodaw ców  i przyjazne środowisko pracy. Przynależność j ednostki do danej grupy 

w  zakładzie pracy, w  której to grupie jes t ona częścią zespołu, a nie jednostką  zm uszoną 

do rywalizacji, tw orzy poczucie stabilizacji zawodowej. To przekłada się na poczucie 

stabilizacji ekonom iczno-bytow ej gospodarstw a dom ow ego i rodziny. Pracow nik poza 

m iejscem  pracy pełni szereg innych ról społecznych, przede w szystkim  role rodzinne,

82 Tamże, s. 365.
83 Tamże, s. 471-472.
84 Zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem, zainteresowanie jej tematem i zaangażowanie. Są to 
elementy składające się na pasje, a w połączeniu z elementami składającymi się na postawę tworzą etos.
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co w iąże się z odpowiedzialnością. To pow oduje narażenie na stres zw iązany 

z koniecznością godzenia ról pracow niczych i rodzinnych, które niosą ze sobą 

zobowiązania. Inne dobra rynkow e nie m ają tych w yjątkow ych w łaściw ości85. 

Przynależność do grupy zawodowej pow inna zaspokajać potrzeby przynależności 

i szacunku, ale szczególne w łaściw ości zaspokojenia tych potrzeb m a rodzina.

E tos pracy jes t -  obok etyki -  aspektem, którego w artość niestety przestaje m ieć 

znaczenie dla jednostek, a w  jeszcze w iększym  stopniu dla pracodaw ców . W yjątkiem  są 

w olne zaw ody i sytuacja, w  której jednostka  pracuje w  zaw odzie w yuczonym  

i sam orealizuje się przez pracę. Pojęcie etosu pracy związane je s t z postaw am i 

jednostki, k tóre w  ujęciu psychologicznym  obejm ują postaw y w ew nętrzne i zew nętrzne. 

Postaw y w ew nętrzne składają się z w artości autotelicznych, przez pryzm at których 

jednostka  postrzega pozytyw ne cechy danego zaw odu i w  jej św iadom ości pojaw iają się 

ambicje m otyw ujące do jego  wykonyw ania. Te z kolei kierują ją  do zdobycia 

odpow iednich kwalifikacji, pozw alających nabyć odpow iednie um iejętności. 

N abyw anie um iejętności m oże polegać na zdobyw aniu w iedzy i przeprow adzaniu 

odpow iednich sekwencji m yślow ych (zaw ody um ysłowe, artystyczne -  pisarze, 

kom pozytorzy), sekwencji m yślow ych i m anualnych (lekarz, rehabilitant, artyści -  

muzycy, aktorzy, rzeźbiarze, m alarze), sekwencji m anualnych (zaw ody fizyczne). 

W idać przy tym, że najw yższe poczucie etosu pracy m oże w ystępow ać w  dwóch 

pierw szych przypadkach, natom iast w  ostatnim  pojaw ia się najczęściej w  przypadku 

określonych grup zaw odow ych86. D otyczy to  posiadania pracy w  enklaw ach biedy, 

w  których praca jes t dobrem  deficytow ym  i w  zw iązku z tym  pożądanym , a samo jej 

posiadanie podw yższa status jednostki i rodziny. Zw iązane je s t to także z m ożliw ością 

osiągania w ysokich dochodów , co w  tym  przypadku nie w iąże się z tw órczym  

operow aniem  wiedzą, ale z trudnym i w arunkam i pracy i kulturow ym  uw arunkow aniem  

danych zawodów.

Postaw y w ew nętrzne łączą się z przygotow aniem  m erytorycznym  i w  rezultacie 

w ykonyw aniem  danego zaw odu. Przy tym  charakterystyczne dla etosu pracy jes t to, że 

jednostka  dąży do pełnego profesjonalizm u, a m niejszą w artość przypisuje dochodom. 

Człow iek łączy pew ne aspiracje z pracą, nie je s t ona tylko sposobem  zarabiania

85 W. Kozek, Rynek pracy -  Perspektywa instytucjonalna..., s. 57.
86 Te charakterystyczne grupy zawodowe to górnicy i hutnicy -  szczególnie w tych zawodach władze 
Polski Ludowej starały się zaszczepić poczucie etosu pracy. Natomiast stoczniowcy byli szczególną 
grupą pracowników -  to właśnie z tej grupy zawodowej wyłoniła się awangarda klasy robotniczej, która 
chciała doprowadzić do ideologiczno-systemowych zmian w Polsce. To z niej wywodzi się 
„Solidarność”. Inną kategorię stanowią zawody artystyczne, o fizycznym charakterze pracy.
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pieniędzy, ale częścią życia. W ykonyw anie pracy w iąże się z em ocjam i i uczuciam i, 

poczuciem  przydatności oraz identyfikacją w  społeczeństwie. U m ow a o pracę 

w  zw iązku z tym  to rodzaj szczególnego kontraktu, którego skutki są zarów no 

indywidualne, jak  i społeczne oraz w pływ ają na sferę rodziny. N iestety  zaw sze 

pracow nik je s t słabszą stroną tego kontraktu87. T o pow oduje dysproporcje na rynku 

pracy, gdzie pracobiorca musi przyjąć dyktat pracodawcy, będący często niekorzystny 

dla poszukującego pracy.

N arzędziem  analizy procesu samorealizacji je s t postaw a i jej kom ponenty, w zględem  

przedm iotu zainteresow ania. Z  psychologicznego punktu w idzenia postaw a składa się 

z trzech kom ponentów: emocjonalnego, określającego reakcje em ocjonalne w zględem  

przedm iotu postaw y; poznaw czego, dotyczącego myśli i przekonań na tem at 

przedm iotu postaw y; behaw ioralnego, składającego się z zachow ań i działań na 

przedm iocie postaw y88. Zgodnie z pow yższym  kom ponent poznaw czy je s t kształtow any 

u jednostki już  w e w czesnym  okresie socjalizacji. Poznaw anie św iata tworzy pewne 

obszary, z których jednostka jedne lubi bardziej, a inne mniej. W  ten  sposób, dorastając, 

precyzuje pola swoich zainteresowań. Jeżeli w  ukierunkow aniu zainteresow ań 

pom agają w e w łaściw y sposób rodzice młodej osoby, m a ona szansę na spełnienie 

swych -  nabierających precyzji -  aspiracji i pasji. N astępnie realizuje pojaw iające się 

ambicje zw iązane z chęcią pogłębienia w iedzy odnoszącej się do tych aspiracji i pasji, 

k tóre są internalizow ane jako  w artości autoteliczne. U czucia pozytyw ne tow arzyszące 

aspiracjom  i pasji, stym ulują z kolei (oprócz poczucia w artości) potrzebę poznawczą; 

podczas w ykonyw ania pracy i przysw ajania w iedzy z danej dziedziny -  jednostka 

zaczyna się utożsam iać z rolą zaw odową. E tos w  ujęciu kolektyw nym  to konstytuujące 

się obyczaje, ideały i wartości, norm y i w zory zachow ań, które tw orzą strukturę 

norm atyw ną (opartą na habitusie), stanowiąc norm atyw ne ram y w  życiu społecznym. 

Pojęcie etosu obejm uje opis codziennych zachowań, jak  rów nież najw yższych w artości 

danej jednostki czy grupy. E tos sprzyja indywidualizacji danej jednostki czy grupy, 

w yzw alając w  nich poczucie odrębności czy oryginalności89. E tos m a swoje konotacje 

także w  ujęciu kolektywnym . D otyczy to  organizacji pracy w  ujęciu etycznym. W  tym  

przypadku w skaźnikiem  jes t w ym iar zaangażow ania organizacyjnego, które określa 

poziom: uczestnictw a, czyli skłonności do podejm ow ania w ysiłku na rzecz organizacji.

87 W. Kozek, Rynek pracy -  Perspektywa instytucjonalna..., s. 57.
88 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 180.
89 P. Burgoński, Etyka jako nauka i praktyka, [w:] S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Aspra-Jr, 
Warszawa 2012, s. 21.
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W skaźnikam i uczestnictw a są: orientacja na zadania, orientacja społeczna i orientacja 

na rozwój. W skaźnikam i identyfikacji, czyli akceptacji celów i w artości organizacji, są 

tożsam ość organizacyjna i kreow anie w izerunku firmy; lojalność, czyli utożsam ienie się 

z celami organizacji i pragnienie pozostania w  n iej90. Są to form y zaangażow ania 

w skazujące poziom  etosu pracy, determ inow anego szacunkiem  i określeniem  

podm iotow ości pracow nika, który na tej podstaw ie ustala swój stosunek do organizacji. 

P rzy czym determ inanta ekonom iczna ma rów nież duże znaczenie.

K om ponent behaw ioralny jes t kształtow any w łaściw ie przez cały czas socjalizacji 

jednostki, w  związku z szeroko pojętą socjalizacją -  asym ilow aniem  w zorów  

kulturowych, określaniem  tego, co jes t dobre, a co złe, tego, co przyjem ne 

i nieprzyjem ne. Jednak kom ponent behaw ioralny (w  om aw ianym  przypadku) najpełniej 

rozw ija się po podjęciu roli zawodowej i odnalezieniu się w  grupie zawodowej. W tedy 

sieć relacji zawodowych, będąca pozytyw na lub negatyw na i m odel organizacji firmy, 

w płyną na stosunek jednostki do w ykonyw anego zajęcia. Jeżeli pow yższe czynniki 

będą negatywne, to  system aksjonorm atyw ny m oże w ykształcić w  jednostce  podw ójną 

moralność. Jeszcze inne pojęcie etosu pracy m ożna zaobserw ow ać w  tzw. enklaw ach 

biedy. Chodzi o to, że na terenach o znacznym  bezrobociu nieliczne jednostki m ające 

jakąkolw iek pracę znajdują się w  swoim  społeczeństw ie lokalnym  wyżej na drabinie 

stratyfikacyjnej niż inni, nie-posiadający pracy. U  tych jednostek  (pracujących) pojaw ia 

się poczucie etosu pracy, ale jes t ono związane z faktem  jej posiadania, a nie z rodzajem  

w ykonyw anego zawodu. Przy tej okazji należy w spom nieć także, że coraz więcej 

jednostek  chcących popraw ić status m aterialny swojej rodziny decyduje się na 

em igrację w  celach zarobkow ych. Jest to szczególnie szkodliwe dla rodziny, poniew aż 

prowadzi do rozłąki m ałżonków  oraz ojca lub m atki z dziećmi, co uniem ożliw ia 

pełnienie ról rodzicielskich. Innymi słowy, pozbaw ia rodziców  m ożliwości 

spraw ow ania pełnego rodzicielstw a, a dzieci kontaktu z jednym  rodzicem  lub -  

w  skrajnych sytuacjach -  z obojgiem  rodziców. Najczęściej m igruje jedno  z m ałżonków  

-  przew ażnie m ężczyzna, rzadziej kobieta, czasem  także za granicą przebyw ają oboje 

m ałżonkow ie razem  z dziećmi, lub dzieci przychodzą na świat na emigracji jako  

obywatele innego kraju (zachow ując obyw atelstw o polskie, czyli w  rezultacie stają się 

posiadaczam i dw óch obyw atelstw  -  polskiego i kraju narodzin).

90 A. Wojtczuk-Turek, Organizacyjne uwarunkowania zaangażowania, [w:] M. Juchnowicz (red.), 
Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Business, 
Kraków 2009, s. 96-97.
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Szczególne znaczenie należy przypisać edukacji jako  czynnikowi, który m a bardzo 

duży w pływ  na w ybór przyszłego zawodu; m am  na myśli zw łaszcza w ykształcenie na 

poziom ie w yższym  i średnim. O czywiście posiadanie w ykształcenia w  danej dziedzinie 

nie gw arantuje znalezienia zatrudnienia na stanow isku zgodnym  z tym że kierunkiem . 

Przy czym  dochodzi tu  jeszcze czynnik instrum entalny, dotyczący edukacji, którym  

zaczynają kierow ać się jednostki z m łodszych pokoleń (osoby urodzone po 1980 roku). 

Chodzi o kalkulację zw iązaną z w yborem  zaw odu a tym  sam ym  kierunkiem  studiów, 

lub w  ogóle decyzja nie tyle o studiowaniu, ile o zdobyciu dyplom u ukończenia wyższej 

uczelni. Jest to zjawisko instrum entalizacji edukacji na poziom ie w yższym  i średnim, 

czyli podjęcie edukacji przez jednostkę nie w  celu zdobycia w iedzy i um iejętności, ale 

w  celu zdobycia uznaw anego na rynku pracy potw ierdzenia posiadania tej w iedzy 

i um iejętności. Takie podejście w spółczesnych studentów  zm ierza do obniżenia 

poziom u (jakości) studiów, a także ich w artości, a tym  sam ym  do upadku etosu 

studiowania. Zatem  zanika w artość autoteliczna studiów, które kształtują późniejszy 

etos zawodowy. Z jaw isko instrum entalizacji edukacji na poziom ie w yższym  m ożna 

określić m ianem  kryzysu edukacyjnego, obniżającego kapitał kulturow y na poziom ie 

społecznym.

Praca poza nielicznym i wyjątkam i nie stanowi w artości autotelicznej. Jej 

w ykonyw anie pozbaw ione je s t już  praw ie całkow icie etosu, nie m a dla jednostek  nawet 

w artości instrumentalnej (z punktu w idzenia ekonom icznego -  gospodarstw a 

dom owego), jes t koniecznym  czynnikiem  nieprzerw anego procesu społecznego 

i gospodarczego. Chodzi o to, że każda jednostka pow inna pracow ać, żeby w  czynny 

sposób uczestniczyć w  życiu społecznym, a także zarabiać na utrzym anie swoje 

i rodziny. O becnie m am y do czynienia z tzw . „kryzysem  w artości” , który dotyczy sfery 

moralnej i rodziny. Pow oduje on zanik tych wartości, k tóre stanowią podstaw ę 

funkcjonow ania społeczeństwa, a są zagłuszane przez kulturę popularną i m asow ą przy 

tym, dodatkow o nie są stałe. Obecną kulturę m ożna określić jako  znajdującą się 

w  „płynnej now oczesności” , która kształtuje tożsam ość nowoczesną, pow odując 

„kryzys tożsam ości” , czyli zagubienie w  przestrzeni społecznej swojej osobow ości -  

siebie samego. Ta skrajna postać dezorientacji pow oduje niepew ność oraz zanik tego 

horyzontu, w  którym  rzeczyw istość nabiera znaczenia i staje się trwała, a jednostka 

m oże określić swoje stanow isko w  sposób jasny  i sensow ny. O becnie znaczenie 

dokonanych w yborów  jest płynne i nieokreślone, a doświadczenie bolesne
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i przerażające91. W spółcześnie człow iek na skutek nietrwałości w zorów , a także niskiej 

ich wartości, jeżeli nie m a dobrze rozw iniętego systemu aksjonorm atyw nego, traci 

swoją tożsam ość na rzecz standaryzowanej i elastycznej kultury popularnej i m asowej 92.

91 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN, Warszawa 2012, s. 53.
92 Niestabilność tożsamości spowodowana „kryzysem wartości” powoduje zaburzenie relacji 
międzyludzkich, stykamy się z ludźmi, których tożsamość nie jest dla nas ani jasna, ani oczywista. Sami 
również jesteśmy coraz częściej niepewni swej własnej tożsamości. Przyszłość nie jest już tak 
przewidywalna, a i społeczne interpretacje przeszłości dalekie są od jednoznaczności. Nasilenie 
niepokojów wokół tożsamości odzwierciedla rosnący nastrój niepewności, zrodzony przez brak 
ekonomicznej stabilizacji, przemiany polegające na społecznej polaryzacji i fragmentaryzacji, kryzys 
tradycyjnych form obyczajowych oraz poczucie dezintegracji społeczeństwa. Wszystko to ma zaś miejsce 
w kontekście globalizacji i rozwoju nowych technologii, podważających stare, modernistyczne koncepcje 
narodowej i kulturowej tożsamości. [...] W związku ze spowodowanym wzmożonym obiegiem dóbr 
rosnącym nasyceniem rynku, większość aspektów życia została poddana, dalekosiężnym w skutkach, 
procesom komodyfikacji i komercjalizacji, które poszerzając istniejące rynki, objęły swym zasięgiem 
zarówno sferę dóbr materialnych i usług, jak i obyczajów, więzi społecznych, polityki, edukacji, rozrywki, 
duchowości, zdrowia, ciała, seksualności, sfery intelektualnej i artystycznej. Dało to asumpt do 
wyłonienia się, konstytutywnego dla ponowoczesności, zjawiska kultury konsumpcyjnej, reorganizującej 
życie gospodarcze, społeczne i kulturowe wokół praktyk konsumpcyjnych oraz nadawanych im znaczeń. 
Konsumpcja w nowych warunkach przeistoczyła się w podstawową zasadę, stosującą się do wszelkich 
sfer życia społecznego. Zob. K. Strzyczkowski, Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych 
społeczeństwaponowoczesnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 28-33.
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1.3. Typy rodzin w Polsce w aspekcie przynależności klasowej 

i zawodowej

Przystępując do prezentacji typów  rodzin w  Polsce, zacznę od przedstaw ienia 

charakterystyki klas i w arstw , które są elem entam i struktury społecznej. R odzina jes t 

najm niejszą grupą społeczną, złożoną z m ężczyzny i kobiety oraz dzieci. Zw iązek 

m ężczyzny i kobiety je s t ukonstytuow any prawnie, czyli stanow ią oni rodzinę, 

prow adzącą wspólne gospodarstw o domowe, podejm ują pełnienie ról rodzinnych 

i zaw odow ych w  celu zaspokojenia potrzeb i realizacji funkcji rodziny. K ażda rodzina 

prowadzi charakterystyczny styl życia, ze w zględu na dom inację pew nych zachow ań 

i sw oistych cech, które dają podstaw ę do zakw alifikow ania jej do odpow iedniego typu 

społeczno-kulturow ego.

Struktura klasow a składa się z klasy wyższej, średniej i niższej. Jest to klasyczny 

podział. Przy czym  w  obszarze sam ych klas rów nież istnieje podział na w arstw y 

społeczne, które -  oprócz cech w yróżniających daną klasę -  charakteryzują się 

pewnym i cecham i indywidualnym i. O prócz w ym ienionych klas istnieje jeszcze 

podklasa społeczna, która w  Polsce nie rozw inęła się na tyle, żeby w skazać w yraźnie jej 

charakterystyczne cechy. M ożna do niej zaliczyć jednostki i rodziny będące na granicy 

m inim um  biologicznego, a także pew ne grupy zam ieszkujące na określonym  obszarze 

żyjące w  „kulturze ubóstw a”93. Jej charakterystyczne cechy społeczne to: wysoki 

poziom  bezrobocia, niskie zarobki, patologiczne form y spędzania czasu, związane 

z konsum pcją alkoholu (który stanowi łącznie z papierosam i najczęściej konsum ow any 

towar). Różne form y patologii i dysfunkcji, są oczyw iście obecne nie tylko w  klasie 

niższej i podklasie społecznej, ale także w  klasie wyższej, różnią się jednak  etiologią.

93 Powstanie podklasy, jest zapoczątkowane pojawieniem się u jednostek i grup, form patologii oraz 
dysfunkcji. Długotrwałe oddziaływanie form patologii i dysfunkcji (na te grupy i jednostki), prowadzi do 
procesu degradacji psychicznej (zasobów i kapitału kulturowego) i materialnych (ekonomiczno- 
bytowych), marginalizacja, aby mogła społecznie zaistnieć, musi najpierw być dostrzeżona cecha, która 
będzie określała stan dyskredytujący. Jednostka zostaje tym samym w jakiś sposób napiętnowana. 
Powoduje to podkreślanie negatywnej cechy lub cech i prowadzi do ugruntowania stanu marginalizacji. 
[...] Społeczne wykluczenie jest niejako naznaczeniem pierwotnym, które daje podstawy do zaistnienia ze 
strony jednostki zgody na rolę wykluczonego. Aprobata ta, często wymuszona przez okoliczności 
zewnętrzne (presję społeczną) powoduje wtórne naznaczenie -  zgodę na rolę wykluczonego. Zob. 
M. Oliwa-Ciesielska, W poszukiwaniu kultury ubóstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, Poznań 2014, s. 35.
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Schemat nr 17. Podział klas i warstw społecznych

Klasv Warstwy

1. Wyższe kadry administracji państwowej, kadra 

kierownicza przedsiębiorstw i instytucji.
Klasa wyższa

2. Inteligencja nietechniczna i wolne zawody.

Kategorie

klasowe
Sektory

gospodarki

Klasa wyższa 
wyższa

Klasa wyższa niższa

i
V

sektor

gospo

darki

Klasa średnia

Klasa średnia 

kreatywna

Klasa średnia 

metropolitalna

3. Inteligencja techniczna.

4. Technicy.

5. Pracownicy administracji i specjaliści średniego szczebla.

6. Pracownicy biurowi (z wyższym wykształceniem).

Klasa

średnia

wyższa

7. Prywatni przedsiębiorcy.

8. Pracownicy handlu i usług.

8a. Pracownicy IV sektora.

9. Brygadziści.

10. Robotnicy wykonujący prace wymagające kwalifikacji.

Klasa

średnia

niższa

IV, 

III, II 

sektor 

gospo

darki

—  Klasa niższa —

11. Robotnicy do prac prostych.

12. Niewykwalifikowani pracownicy usług i handlu.

13. Robotnicy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie.

14. Rolnicy i rybacy

Klasa
niższa
wyższa

Klasa
niższa
niższa

I

sektor

gospo

darki

—  Podklasa -  

kultura ubóstwa

15. Pozostający w skrajnej biedzie, na granicy ubóstwa biologicznego, lub żyjący 

w enklawach biedy, np. na terenach byłych PGR-ów.

Jednostki i rodziny wykluczone ze społeczeństwa

Źródło: opracowanie własne, na podstawie hierarchii zawodów H. Domańskiego i Z. Sawińskiego, 
[w:] J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa, 
s. 187-189.

Jak przedstaw ia schem at nr 17, uw arstw ienie -  w  mojej koncepcji -  zw iązane jes t 

z w ykonyw anym  zawodem , a także z wykształceniem . Najmniej liczna jes t klasa 

wyższa, w  której znajduje się kadra kierow nicza oraz wyżsi urzędnicy państwowi, 

a także inteligencja nietechniczna i artyści (ale nie tzw. „celebryci” będący w ytw oram i 

kultury popularnej i masowej). Najbardziej rozbudow ana jes t klasa średnia, w  której 

w ysoki status ma inteligencja nietechniczna i techniczna, urzędnicy średniego szczebla 

i pracow nicy biurowi. N atom iast niższy status posiadają pryw atni przedsiębiorcy, 

pracow nicy zatrudnieni w  III sektorze gospodarki, dalej pracow nicy fizyczni 

w ykw alifikowani. W  klasie niższej znajdują się pracow nicy fizyczni -  robotnicy
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niew ykw alifikow ani oraz rolnicy i rybacy. Podklasa stanowi specyficzny rodzaj 

znajdujący się poza klasami, który zw iązany je s t ze skrajnym  ubóstw em  gdzie dom inuje 

opisana powyżej „kultura ubóstw a” , m ająca jeszcze jedną  negatyw ną cechę -  jest 

dziedziczona przez następne pokolenia.

W szystkie klasy zgodnie ze strukturą zaw odow ą przynależą do jednego  lub kilku 

sektorów  gospodarki. Poniżej przedstaw iam  kró tką charakterystykę każdego z nich:

I sektor -  rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo.

II sektor -  przem ysł oraz budow nictw o.

III sektor -  usługi oraz handel tow aram i.

IV  sektor -  finanse, m arketing oraz obrót nieruchom ościam i.

V  sektor -  adm inistracja państw ow a, w ym iar sprawiedliwości, policja i wojsko, 

ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja, badania naukowe, t urystyka i rekreacja.

Specyficzną w arstw ą klasy średniej je s t klasa średnia m etropolitalna94. Z racji 

charakterystycznego stylu życia i pracy jej członkow ie najczęściej lokują się w  IV  

sektorze gospodarki. Zanim  jednak  jednostki staną się członkam i klasy średniej 

m etropolitalnej, rozpoczynają pracę w  IV  sektorze gospodarki, czyli stają się członkam i 

klasy średniej kreatyw nej95. N a  skutek osiągnięcia w ysokiego poziom u dochodów, 

często także awansu zaw odow ego stają się członkam i klasy średniej m etropolitalnej. 

N ależy jednak  zaznaczyć, że stanow isko pracy jednostki w  firm ach IV  sektora jest 

niestabilne. Zm niejszenie zapotrzebow ania rynku na dane usługi, kryzys gospodarczy

94 Niektórzy badacze określają ją mianem klasy, ale uważam że jest to pojęcie za szerokie dla tej grupy 
społecznej, pomimo jej specyficznego charakteru związanego ze stylem życia i sektorem gospodarki, 
w której pracują jej członkowie. Terminem właściwym jest tu warstwa, ale z powodu -  jak już 
wspomniałem -  wyróżniającego ją charakteru właściwy będzie termin klasa średnia kreatywna.
95 Klasa kreatywna odnosi się w definicji R. Floridy do wolnych zawodów, czyli artystów, specjalistów 
w różnych (szczególnie wąskich) dziedzinach nauki, rozwój klasy kreatywnej znajduje odzwierciedlenie 
w silnych, znaczących zmianach systemów wartości, norm i postaw. [...] Członkowie klasy kreatywnej 
najbardziej cenią indywidualizm i możliwość samookreślania. Nie chcą podporządkować się dyrektywom 
organizacyjnym lub instytucjonalnym oraz sprzeciwiają się normom zorientowanym na grupę. [...] 
W tym znaczeniu rosnący nonkonformizm wobec norm organizacyjnych może stanowić nową, dominującą 
wartość. Członkowie klasy kreatywnej dążą do stworzenia indywidualistycznej tożsamości, która będzie 
odzwierciedlać ich kreatywność. A to może się wiązać z wymieszaniem wielorakich tożsamości 
kreatywnych. Zob. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, 
s. 90-91.

W znaczeniu przypisywanym przez autora, dotyczy klasy kreatywnej jako ogniwa pośredniego, 
służącego zdobyciu miejsca pracy i awansu w IV sektorze gospodarki, a tym samym -  docelowo -  
miejsca w klasie metropolitalnej. Ma ona znaczenie związane z kreatywnością skalkulowaną, gdzie 
pomysły, idee i wszelkie wytwory intelektualne mają na celu osiągnięcie wysokich dochodów i awansu 
zawodowego. Osiągnięcie sukcesu zawodowego polega na eliminacji konkurencji. Taka postawa 
pracowników względem siebie prowadzi do rywalizacji, której podłożem jest konkurencja polegająca na 
ilości (nie zawsze, ale często) i skuteczności (niekoniecznie jakości), w celu osiągnięcia wysokich 
wyników w sferze marketingu (sprzedaż produktów i usług, pozyskiwanie klientów dla firmy). Taki 
system prowadzi do dehumanizacji wśród pracowników i w rezultacie do tworzenia się, w introsystemie 
jednostki podwójnej moralności. Zob. Sennett R., Korozja charakteru, Muza, Warszawa 2006.
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lub obniżenie skuteczności działań jednostki m oże prow adzić do utraty stanowiska. 

Pracow nik jes t tu  tylko instrumentem , który ma przynosić zyski, mało jes t m iejsca na 

podm iotow ość i hum anizm.

Schemat nr 18. Mechanizm powstawania klasy metropolitalnej

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Przynależność do danej klasy nie zaw sze odzw ierciedla jej cechy charakterystyczne. 

Zawody, które powinny z racji swojej rangi i prestiżu być postrzegane jako  m ające 

wysoki status (umysłowe, artystyczne -  w olne zawody), zaczynają go tracić. Ale co 

ważniejsze, w ykonyw anie tych zaw odów  nie gw arantuje ju ż  często także stabilnego 

zatrudnienia i w ysokich dochodów, będących odzw ierciedleniem  tego statusu. Z kolei 

stanow iska postrzegane w  hierarchii zaw odów  jako  mało prestiżow e i nie-w ym agające 

dużych kw alifikacji i um iejętności (fizyczne), zaczynają być -  postrzegane nie tyle jako  

prestiżow e -  ale ich w ykonyw anie przynosi o w iele w yższe dochody.

Zjawisko, o którym  mowa, kom plikujące kategoryzację typów  rodzin i przynależność 

do danej klasy zw łaszcza w  obrębie klasy średniej, określa się m ianem  dekom pozycji 

klas społecznych. Z jaw isko to jest szczególnie dobrze w idoczne w  przypadku korelacji 

poziom u w ykształcenia z m ożliw ością znalezienia pracy w  zaw odzie w yuczonym , 

z form ą i stabilnością zatrudnienia oraz z w ysokością dochodów. Obecnie w  Polsce 

paradoksem  jes t to, że coraz częściej pracow nicy fizyczni osiągają w yższe dochody niż 

pracow nicy um ysłowi, którzy na edukację i zdobycie odpow iednich kwalifikacji m usieli 

przeznaczyć o w iele więcej czasu. Jednostki z w yższym  w ykształceniem  m ają bardzo 

duże problem y ze znalezieniem  pracy w  ogóle, nie w spom inając już o podjęciu pracy 

w  zaw odzie w yuczonym . D ekom pozycja klas społecznych prow adzi do zachw iania 

rów now agi m iędzy prestiżem  zawodu, a zaniżoną w yceną rynkow ą jego  wartości.
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Biorąc pod uw agę zachw ianie rów now agi prestiżu zaw odu oraz w ycenę rynkow ą, 

zjaw iskiem  niekorzystnym  dla gospodarki m oże być niska w ydajność pracy, co odbija 

się także na jej jakości. W ykonanie określonej w  danym  zakładzie pracy norm y nie jest 

tożsam e z jej jakością. Ilość nie przekłada się na w ydajność z pow odu braku m otywacji 

do w ykonania danej czynności czy sekwencji czynności, a to  rzutuje na obniżenie 

norm y i rozłożenie jej etapów  na dłuższy okres.

Podział statusu zaw odow ego na w ysoki i niski dokonany został z pow odu 

zapotrzebow ania pracodaw ców  na rynku pracy. Zm niejszyły się przy tym  oczekiw ania 

dotyczące tradycji zaw odu wywodzącej się z określonej kultury, czyli przygotow ania 

m erytorycznego (wykształcenia). Zostały one przejęte przez rynek pracy, który 

w yznacza zapotrzebow anie na dane zawody, a zatem  jes t regulatorem  instrum entalnym  

statusu zaw odowego. Określenie statusu zaw odow ego w  ten  sposób, prowadzi do 

obniżenia swojego dotychczasow ego prestiżu zaw ody inteligenckie (dotyczy to 

zw łaszcza hum anistów ), przy w zroście statusu zaw odow ego inteligencji technicznej, 

a także techników  specjalistów  (wykw alifikow anych pracow ników  z branży 

budowlanej, m ontażystów  itd.).

R ynek pracy m ożna podzielić na część centralną, w  której zatrudnienie znajdują 

specjaliści z w yższym  w ykształceniem  oraz część peryferyjną, gdzie pracuje reszta 

społeczeństwa. Zapotrzebow anie rynku pracy na danych specjalistów  (inteligentów, 

w ykw alifikow anych pracow ników  fizycznych), zbliża ich do centralnej części rynku 

pracy. Część centralna rynku pracy znajduje się w  obszarze szerokich w pływ ów  w ładzy 

politycznej i ekonom icznych kierunków  gospodarki. Firm y znajdujące się w  części 

centralnej osiągają w ysoką wydajność, a zyski m onopolizują produkcję. W śród 

pracow ników  dom inuje silne uzw iązkow ienie (przynależność do zw iązków  

zawodowych). D ochody w  sektorze centralnym  są na w ysokim  poziom ie, w arunki 

zatrudnienia są korzystne pod każdym  w zględem  -  stabilne zatrudnienie i ochrona praw  

pracow niczych ju ż  nabytych96. Znalezienie zatrudnienia w  centralnej części rynku pracy 

je s t trudne i często okazuje się, że bez koneksji znajdujących się tam  jednostek, 

niem ożliwe. Jest to w  dużej części zam knięta kasta, gdzie nie m a osób przypadkow ych 

nawet na stanow iskach kadry administracyjnej.

Część centralna rynku pracy obejm uje II, III, IV  i V  sektory gospodarki, ale znajdują 

się w  nich te  grupy zaw odow e (dotyczy sektorów: II, III i IV), których zw iązki

96 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 116.
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zaw odow e utrzym ały przyw ileje -  wysokie pensje, stabilne zatrudnienie na podstaw ie 

um ow y o pracę na pełny etat oraz przyw ileje emerytalne. Z kolei sektor peryferyjny jes t 

um iejscow iony w  sferze działania m niejszych firm, jego  charakterystyczne cechy to 

duża konkurencja, niższa w ydajność pracy, m niejsze zyski, a także gorsza organizacja 

pracy i mniej now oczesne technologie stosow ane w  procesie pracy. Sfera peryferyjna 

oferuje pracow nikom  nisko płatne i niestabilne prace, jednocześnie w ym agające 

w iększego wysiłku i dające niew ielką szansę na aw ans97. Zatrudnienie w  sferze 

peryferyjnej charakteryzuje się uprzedm iotow ieniem  pracow ników , nierzadko także 

przyjm ującego form ę m obbingu. Stąd charakterystyczna jes t duża fluktuacja 

pracow ników , która w ynika z niekorzystnych form  i w arunków  zatrudnienia. 

Zatrudnieni w  sferze peryferyjnej m ają bardzo m ałe szanse na znalezienie pracy 

w  sferze centralnej rynku pracy. Pow odem  tego jes t najczęściej brak odpow iednio 

w ysokiego poziom u wykształcenia, co sprawia, że granica m iędzy obiem a sferami: 

centralną i peryferyjną przyjm uje postać „szklanego sufitu” . O ile sfera centralna rynku 

pracy jes t elastyczna i prężnie funkcjonuje, a bezrobocie jes t krótkotrw ałe (frykcyjne), 

o tyle sfera peryferyjna generuje duży poziom  bezrobocia (strukturalne, długotrwałe), 

w ystępuje w  niej także zjaw isko zatrudnienia nierejestrow anego -  „szara strefa” .

D ekom pozycja zaw odów  i rynku pracy spow odow ała obniżenie w artości zaw odów  

fizycznych, w ykonyw anych przez robotników , klasę społeczną stanow iącą w  m yśl 

ideologii kom unizm u podstaw ę struktury społecznej, a w szelkie próby działalności 

prywatnej były źle w idziane jako  niezgodne z przyjętą ideologią. Polska Z jednoczona 

Partia Robotnicza (PZPR ) w  latach osiem dziesiątych ograniczała m echanizm  

konkurencji charakterystyczny dla gospodarki w olnorynkow ej, a w  sferze zatrudnienia 

dom inow ało nierów norzędne traktow anie w ykonyw anych przez pracow ników  

zawodów. Podstaw ą takiej form y system u rynku pracy były priorytety ideologiczno- 

polityczne, w  obrębie których określone branże były uznaw ane za w ażniejsze dla 

gospodarki i tam  tw orzono lepsze w arunki zatrudnienia98. Po 1989 roku priorytety 

ideologiczno-polityczne straciły na znaczeniu. Zaw ody uw ażane w  czasach PR L -u  za 

trzon ideologii kom unistycznej straciły swój status. M iernikiem  stało się 

zapotrzebow anie rynku. O becnie najlepsze dochody -  oprócz V  sektora gospodarki -  

osiągają pracow nicy IV  sektora, czyli zbliżająca się do części centralnej klasa 

kreatyw na.

97 Tamże, s. 116.
98 Tamże, s. 117.
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Określenie typów  rodzin w  Polsce -  biorąc pod uw agę zjaw isko dekom pozycji klas 

społecznych, a także duże rozw arstw ienie zaw odow e i dochodów  -  jes t dość trudne, 

dlatego należy uzupełnić podstaw ow e podziały i dokonać kategoryzacji bardziej 

szczegółowo niż podział na rodziny inteligenckie i robotnicze.

Podstaw ow y podział rodzin inteligenckich, rozróżnia rodzinę z w ykształceniem  

hum anistycznym  lub technicznym . Ten typ rodziny m oże przybrać także postać 

m ieszaną, jeżeli m ałżonkow ie będą m ieć odm ienne typy wykształcenia.

W  rodzinie robotniczej99 w  zależności od w ykształcenia i kw alifikacji, m ożna 

w yróżnić taką, której członkow ie m ają w ykształcenie zaw odow e i średnie.

Jeszcze inną i now ą form ą jes t zw iązek kohabitacyjny, czyli zw iązek osób wspólnie 

prow adzących gospodarstw o domowe, ale niem ających sakram entu m ałżeństw a ani też 

ślubu cywilnego. Taki zw iązek nie posiada osobow ości prawnej.

Tak jak  już  wcześniej w spom niałem  zjaw isko rozw arstw ienia i dekom pozycji stawia 

w ym ienione typy rodzin w  różnych w arstw ach społecznych, a tym  sam ym  klasach. 

Jednak niezależnie od m iejsca na drabinie stratyfikacyjnej nie zm ienia to typu rodziny, 

który w  tym  kontekście świadczy o jej osobow ości (charakterze), a dotyczy ruchu 

pionow ego w  górę lub w  dół. R uch  ten  pow oduje przem ieszczanie się rodziny 

w  aspekcie gospodarstw a dom owego, czyli m aterialnym . N atom iast rodzina i jej 

pozycja intelektualno-kulturow a pozostaje na stałym  poziom ie niezależnie od m iejsca 

na drabinie stratyfikacji społecznej. O czyw iście obniżanie się poziom u życia m a swoje 

odbicie także w  sferze kulturowej, obniżenie m ożliwości konsum pcji pow oduje 

ograniczenie lub całkow itą rezygnację z udziału w  kulturze. Schemat nr 19 przedstaw ia 

podział na klasy w edług typu rodziny w  naturalnej stratyfikacji i wów czas, gdy 

następuje zjaw isko dekompozycji. W ynika z tego, że rodzina inteligencka m oże na 

skutek obniżenia poziom u dochodów  lub utraty pracy utracić swój status. M oże też 

dojść do innej sytuacji, kiedy to  rodzina robotnicza awansuje na drabinie 

stratyfikacyjnej na skutek podw yższenia dochodów , w  przypadku zw iększenia się 

zapotrzebow ania na dane usługi lub towary. O czywiście w  takiej sytuacji status 

intelektualno-kulturow y pozostaje niezm ieniony zarów no u rodziny inteligenckiej, jak  

i robotniczej. Zatem  awans statusu dochodow ego nie idzie w  parze z poszerzeniem

99 W klasycznych podziałach przyjmuje się że głową rodziny jest mężczyzna. Obecnie jednak może nią 
być również kobieta (w takim przypadku jest to kobieta -  najczęściej z dziećmi -  prowadząca samotnie 
gospodarstwo domowe). Natomiast coraz częściej stosowaną formą relacji w związku jest partnerstwo, 
czyli podział obowiązków i ról rodzinnych, a także prowadzenie gospodarstwa domowego wspólnie. 
Głowę rodziny stanowią w takim przypadku oboje małżonkowie.
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kapitału kulturow ego, który określony je s t przez w ykształcenie i autoteliczne aspiracje 

jednostki.

Schemat nr 19. Przynależność klasowa naturalna a dekompozycja klas społecznych

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

M ożna w  takim  przypadku zauważyć, że przynależność klasow a jest określana na 

podstaw ie statusu gospodarstw a dom owego, czyli statusu ekonom icznego. B iorąc zatem  

pod uw agę polską gospodarkę kapitalistyczną, m ożna postaw ić hipotezę, że klasa 

pracow ników  najem nych jes t skonfliktow ana z klasą pracodaw ców  -  w  aspekcie 

dwubiegunowej struktury k lasow ej100. Prekaryzacja klasy średniej w  Polsce prow adzi 

do pow stania pułapki, w  którą w padają jej członkowie. Podnoszone do rangi najwyższej 

przez poprzednie w ładze (PO -PSL) hasła zw iązane z prom ocją pracy, a głoszące, że 

rzekom o sprawą godności i honoru lepsza jes t jakakolw iek praca niż nieposiadanie 

żadnej, doprow adziły do rozregulow ania rynku pracy. Zgodnie z tym i wątpliw ym i 

etycznie hasłami, bez znaczenia pozostaje fakt, że te  prekarne prace odbierają 

człow iekowi podstaw ow e wartości, takie jak  godność i honor. Zgodnie z tą  w ątpliw ą

100 Jak pisze J. Kochan: Termin ,walka’ jest z uporem usuwany. Sprzeczność, konflikt są na 
cenzurowanym, a co dopiero ,walka’. Dlaczego? Chodzi oczywiście o organicystyczne pojmowanie 
społeczeństwa i apologetyczne zacieranie, likwidowanie wszelkiej możliwości nawet mówienia 
o sprzecznościach, konflikcie, wyzysku. Zwłaszcza u nas w Polsce, w kraju, w którym nie ma burżuazji ani 
kapitalistów, są tylko pracodawcy i pracobiorcy, co oczywiście stawia świat na głowie. W Polsce 
kapitalista nie uzyskuje wartości dodatkowej. On daje pracę! Są to oczywiście skrzętnie wykorzystywane 
resztki paternalizmu feudalnej jeszcze proweniencji, możliwe do uruchamiania w kraju relatywnie 
zacofanym. Zob. J. Kochan, Studia z teorii klas społecznych, Scholar, Warszawa 2011, s. 332.
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ideologią, pracodaw ców  należy ponad w szystko szanować za to , że dają prekarne prace. 

N ie dostrzega się natom iast, że jes t to poniekąd w spółczesna form a niewolnictwa.

Kryterium , jak im  się posłużyłem , określając typy rodzin w  Polsce, a w ięc podział na 

rodziny inteligenckie i robotn icze101 w yznacza odrębne kierunki kulturowe. 

Odm ienność w zorów  kulturow ych realizow anych na poziom ie m ikro- 

i m akrospołecznym  różni się m iędzy poszczególnym i typam i rodzin. D zieje się to -  na 

poziom ie m ikrospołecznym  -  w  kategoriach takich jak: relacje na poziom ie m ąż-żona, 

rodzic-dziecko, w spólne spędzanie czasu wolnego, zaś na poziom ie m akrospołecznym  

kategorie te dotyczą -  udziału w  kulturze (na poziom ie instytucjonalnym ), udziału 

w  życiu społecznym  (przynależność do organizacji lub grup). W ażnym  aspektem  jes t 

jeszcze m iejsce zam ieszkania rodziny -  m iasto, wieś, w ielkość aglom eracji lub gminy. 

W yznacznikiem  typu rodziny je s t też styl życia, k tóry jes t inny w  m ieście, a inny na w si 

i nie zaw sze m a tu  znaczenie kryterium  w ykształcenia jej członków. H ab itus102, czyli 

odtwarzanie w zorów  kulturow ych charakterystycznych dla danej klasy społecznej, 

niezależnie od położenia rodziny na drabinie stratyfikacji pozostaje ten sam.

N ależy przy tym  jednak  nadmienić, że długotrwałe przebyw anie np. w  klasie niższej 

rodziny inteligenckiej, być może także konieczność w ykonyw ania pracy fizycznej, 

pow oduje zm ianę stylu życia i może prow adzić do obniżenia zaufania i altruizm u oraz 

pogłębienia się alienacji. M oże to skutkow ać zm ianam i w  określeniu położenia rodziny,

101 Poziom wykształcenia jest wyznacznikiem przynależności klasowej pomimo występowania 
nieadekwatnych różnic dochodowych, a zatem także statusowych. Mam na myśli różnice dochodowe, 
które nie są następstwem merytokracji. W tym przypadku chodzi mi o różnicę między kwalifikacjami na 
poziomie akademickim, czyli o takie, które dają duży zakres umiejętności i możliwości kreatywnego ich 
wykorzystywania, a kwalifikacjami na poziomie średnim i zawodowym, które dają umiejętności 
posługiwania się wiedzą na poziomie praktycznym. Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że 
wykształcenie zwłaszcza na poziomie zawodowym w stosunkowo krótkim czasie daje możliwość 
podjęcia pracy. Dzieje się tak dlatego, że szkoły zawodowe przygotowują do wykonywania zawodów 
fizycznych, gdzie często część teoretyczna programu nauczania nie jest długa, z kolei większe znaczenie 
mają praktyki zawodowe. Natomiast zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym, wymaga znacznie 
większego nakładu czasu, a także pracy intelektualnej. Praktyki zawodowe (studenckie) mają znacznie 
mniejszy (niż w przypadku szkół zawodowych) wymiar godzin, ale dotyczą umiejętności związanych 
z wiedzą teoretyczną (której źródłem są badania i doświadczenia empiryczne), wymagającą dogłębnego 
przyswojenia i analizy, zanim będzie ją można zastosować w praktyce. Zatem posiadanie wyższego 
wykształcenia stanowi wyznacznik przynależności do inteligencji, tak jak ukończenie zasadniczej szkoły 
zawodowej i podstawowej jest atrybutem klas niższych. [...] zgodnie z zasadą merytokracji wyższe 
kwalifikacje, odpowiedzialność, kreatywność i złożoność ról zawodowych powinno się odpowiednio 
nagradzać. Zob. H. Domański, Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym, Scholar, 
Warszawa 2013, s. 73.
102 Habitus jest zatem konglomeratem stymulowanych przez cały czas potrzeb: poznawczej 
i samorealizacji, jest ucieleśnioną koniecznością, przemienioną w dyspozycję generującą praktyki 
i percepcję zdolną nadać sens praktykom tak wytworzonym. [...] Gust [...] system schematów 
klasyfikowania [...] skłonność i zdolność przyswajania sobie (materialnego i/lub symbolicznego) 
określonej klasy obiektów lub sklasyfikowanych i klasyfikujących praktyk -  jest formułą generatywną 
leżącą u podstaw stylu życia, zunifikowanego zbioru różnicujących preferencji. Zob. P. Bourdieu, 
Dystynkcja, Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005, s. 216-221.
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które w  tym  przypadku jes t niekorzystne, a zatem istnieje m ożliw ość pojaw ienia się 

dysfunkcji i zachow ań patologicznych, zw łaszcza jeżeli sytuacja trw a przez długi okres.

Typ rodziny m ożna jeszcze określić przez pryzm at posiadanego przez nią 

określonego zestaw u dóbr i form  spędzania czasu w olnego sw oistych dla danej klasy, 

czyli przez charakterystyczny m odel stylu życia. U w ażam  jednak, że to  kryterium  nie 

do końca m iarodajnie określa faktyczny typ rodziny i przynależności klasowej. Jest 

tylko jednym  z kilku kryteriów  (pośród takich, jak  w ykształcenie, status społeczny, 

poziom  dochodów, m iejsce zam ieszkania i inne kryteria w eryfikujące cechy danej 

klasy) określających poziom  i styl życia danej rodziny.

A nalizując posiadany zestaw  dóbr, należy w ziąć pod uwagę, że pom im o posiadania 

przez rodzinę naw et kom pletu dóbr, niekoniecznie są one w yznacznikiem  

przynależności do danej klasy. Z jaw isko to jest spow odow ane tym, że obecny poziom  

biedy je s t inny niż jeszcze w  latach 90. X X  wieku. D zisiejsza klasa niższa posiada 

w yższy „standard” , określający jej poziom  życia. Oznacza to, że ten  sam zestaw  dóbr, 

jak i posiada klasa średnia, m oże m ieć klasa niższa, natom iast kryterium , które 

klasyfikuje faktyczny stan tego posiadania, to  jakość tych dóbr103. D latego granica 

m iędzy klasą niższą w yższą i średnią niższą a średnią w yższą je s t delikatna i łatw o ją  

przekroczyć.

Jak pokazuje schem at dotyczący podziału klas i w arstw  społecznych, najliczniejszą 

klasą w  Polsce je s t klasa średnia. Z kolei przynależność do danej klasy, musi opierać się 

na w ypracow anych przez członków  danej rodziny podstaw ach m aterialnych i poprzez 

nie jes t m anifestowana. Sięgając zatem  do źródeł sukcesu, członkow ie rodziny powinni 

m ieć odpowiedni poziom  dochodów , rodzina pow inna być zam ożna i prowadzić 

adekw atny do statusu styl życia. Są to  główne w yznaczniki przynależności do klasy 

średniej104. O przynależności do klasy średniej, decydują przede w szystkim  kryterium  

posiadania dóbr m aterialnych i kryterium  statusu społecznego. D otyczy to  zw łaszcza 

klasy średniej kreatywnej i m etropolitalnej. Kryterium  posiadania dóbr m aterialnych 

określonej jakości je s t jednym  z filarów  określających przynależność klasową. Cechą 

charakterystyczną klasy średniej je s t poziom  posiadania dóbr i podnoszenie tego 

poziom u, chodzi tu  nie tylko o dobra materialne, ale także o środki finansow e w  postaci

103 Kryterium jakości dóbr opiera się na dostępie do danej klasy dóbr. Rodzina z klasy średniej 
i niższej będzie miała inne możliwości pozyskania danego dobra, np. rodzina z klasy średniej kupi dane 
dobro jako nowe, rodzina z klasy niższej jako używane i zapewne w gorszym stanie, z krótszym okresem 
możliwości użytkowania, lub nowe ale gorszej jakości i trwałości.
104 H. Domański, Polska klasa średnia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2012, s. 27.
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w ysokości dochodu rozporządzalnego i oszczędności. W łaśnie te  konkretne cechy 

odróżniają klasę średnią od niższej, w  której to rodziny nie m ają oszczędności, a dochód 

rozporządzalny je s t zazwyczaj niew ystarczający. H ierarchia w artości klasy średniej 

uległa przew artościow aniu, a także zunifikow ała się pod w zględem  w yznaw anych 

w artości i postaw . Zw łaszcza w  krajach zachodnich czynniki, które ukonstytuow ały 

„ducha kapitalizm u”, takie jak  chęć zysku i pośw ięcenie się pracy, czy oszczędności 

i życie w  ascezie, zostały zastąpione przez pragnienie osiągnięcia w ysokiego standardu 

życia, czyli luksusu105. Powyżej przedstaw iona transform acja cech klasy  średniej 

doskonale definiuje idee klasy średniej m etropolitalnej, opartej na liberalnym  

(wolnorynkow ym ) kapitalizmie. K ultura w yższa je s t w ypierana przez -  w  tym  

przypadku -  bardziej w yrafinow aną kulturę m asow ą. K lasa średnia w yłoniła się na 

bazie ról, które wym usiły sam odzielność i im plikują w olę zmian, co przekłada się na 

orientację na awans społeczny i niepokój o to, by nie okazać się gorszym 106. Klasa 

średnia je s t zróżnicowana, ale zaczynają w  niej powoli dom inow ać jednostki dobrze 

w ykształcone i św iadom e m ożliw ości w łasnego awansu społecznego, zarów no na 

gruncie zawodowym , jak  i m aterialnym .

C harakterystyka klas społecznych w ym aga analizy struktury społecznej, która składa 

się z elem entów  poddanych oddziaływ aniu rynku pracy oraz rynku tow arów  i usłu g. 

Struktura klasow a jes t organizm em  dynam icznym , w rażliw ym  na zm iany na rynku 

gospodarki towarow o-pieniężnej. W  zw iązku z tym  koncepcja klas społecznych jest 

oparta na rynku (zarów no tow arów  i usług, jak  i p racy)107. Założenie to  nie bierze 

jednak  pod uw agę zasobów  kulturow ych rodzin, czyli rozróżnienia na rodzinę 

inteligencką i robotniczą. To spow odow ane jes t zjaw iskiem  dekom pozycji klas 

społecznych. W  zw iązku z tym  pozostaje kryterium  ekonom iczne, opierające się na 

poziom ie dochodów  i m ożliw ości konsum pcji, czyli uczestnictw a na rynku dóbr i usług. 

W ażną rolę odgryw a pozycja zaw odow a, jej stabilność i postrzeganie społeczne danego 

zaw odu związane także z jego  w artością i w yceną na rynku pracy. K reują one status 

społeczny108, który jes t odzw ierciedleniem  poziom u posiadanych dóbr m aterialnych, 

czyli zam ożności i stylu życia.

105 Tamże, s. 163.
106 Tamże, s. 164.
107 J. Kochan, Studia z teorii klas społecznych..., s. 342.
108 Wyznacznikami współczesnej polskiej klasy średniej jest poziom wykształcenia, który powinien 
generować wprost proporcjonalny do niego poziom dochodów. Ten z kolei będzie pobudzał kolejne 
kategorie potrzeb, rozbudowując i podwyższając styl życia i status społeczny. Zatem kapitał klasy 
średniej to poziom wykształcenia i zgromadzone zasoby ekonomiczne, których różnorodność i poziom
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Pozostaje jeszcze sfera w ykluczenia społecznego, w  której następuje ostatnia faza 

degradacji psychicznej i biologicznej rodziny. Są to  skutki dysfunkcji i/lub patologii, 

z którym i rodzina nie potrafiła sobie poradzić, a później zinternalizow ała je  jako  formę 

patologicznego stylu życia. Ten styl życia określany term inem  „kultura ubóstw a”, która 

to kultura charakteryzuje się tym, że je s t przekazyw ana z pokolenia rodziców  na 

pokolenie dzieci, a zatem  m a charakter dziedziczny. Istnieją dwie kategorie interpretacji 

ubóstw a i jego  przyczyn: kulturow a (om ów iona pow yżej) i strukturalna. W  przypadku 

kategorii ubóstw a strukturalnego (sytuacyjnego) przyczyny m ają charakter zew nętrzny 

w obec jednostki i są niezależne od niej. Zw iązane są z jej m iejscem  w  strukturze 

społecznej, ze zjaw iskam i i procesam i społecznym i oraz ekonom icznym i zachodzącym i 

w  m akroskali (takim i jak  np. kryzys gospodarczy, restrukturyzacja gospodarki, m asow e 

bezrobocie itp .)109. N a  czynniki strukturalne jednostka  nie m a w pływu, natom iast na 

w ew nętrzny kapitał kulturow y już  ta k 110. „W yuczona bezradność” jes t przekazyw ana 

z pokolenia starszego (rodziców ) na pokolenie m łodsze (dzieci), u trw alając negatyw ne 

w zorce „kultury ubóstw a” . Rodziny w ykluczone z życia społecznego pozostają poza 

regularną instytucjonalną form ą uczestnictw a w  strukturze społecznej, gdyż nie m ają do 

niej dostępu z pow odu ograniczonych praw. Dzieje się tak  na skutek braku pracy oraz 

nieposiadania statusu bezrobotnego, który nabyw a jednostka, rejestrując się w  urzędzie 

pracy. N astępnie taki stan w iąże się z brakiem  środków  finansowych, a także 

ograniczonym  zaufaniem  do całej m akrostruktury społecznej. Ograniczone zaufanie 

alienuje m ikrostrukturę oznacza, co oznacza, że w ykluczone grupy społeczne są 

całościam i raczej herm etycznym i, utrzym ującym i kontakty tylko w  obrębie w łasnych 

enklaw .

prowadzi do rozwarstwienia, klasa średnia jest rozwarstwiona ze względu na łączną wielkość 
zgromadzonych kapitałów: ekonomicznego i kulturowego, co można opisać podziałem na wyższą i niższą 
klasę średnią. Nie mniej istotny będzie podział frakcyjny związany ze strukturą kapitału, który pozwoli 
wyodrębnić segment opierający swój status raczej na kapitale kulturowym (np. nauczyciele) lub 
ekonomicznym (np. drobni przedsiębiorcy). Znaczenie w generowaniu poszczególnych inwariantów tego 
stylu mogą mieć także pochodzenie klasowe (awans, deklasacja lub reprodukcja) i warunki pracy 
związane z sektorem zatrudnienia (sektor publiczny vs. prywatny) oraz dominacja orientacji życiowych 
bliższych starej lub nowej klasie średniej. Zob. P. Sadura, Wielość w jedności: klasa średnia i jej 
zróżnicowanie, [w:] M. Gdula, P. Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce, Scholar, 
Warszawa 2012, s. 169.
109 E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, IFiS Państwowa Akademia Nauk, 
Warszawa 2013, s. 56.
110 Czynniki kulturowe wewnętrzne to wyuczone w procesie socjalizacji zachowania i postawy odnoszące 
się do określonej sytuacji. Natomiast można także mówić o czynnikach kulturowych zewnętrznych. 
Czynniki kulturowe zewnętrzne, w kontekście przynależności do danej społeczności wynikają 
z oczekiwań grupy wobec jednostki, przybierania oczekiwanej postawy wobec danej sytuacji, zgodnej 
z panującymi zwyczajami czyli kulturą. W przypadku niedostosowania się grupa może wywrzeć na 
jednostkę nacisk, w celu wyegzekwowania oczekiwanych zachowań.
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Tabela nr 1. Różnice między ubóstwem a wykluczeniem społecznym

U bóstw o W ykluczenie społeczne

Przedmiot analizy Jednostki, gospodarstwa domowe Całe społeczności i większe obszary

Rodzaj deficytu Brak wystarczających zasobów materialnych

Odmowa realizacji praw; brak bardziej abstrakcyjnych 
elementów, takich jak społeczne zaangażowanie, 
integracja czy władza; deficyt uczestnictwa 
w społeczeństwie; deficyt kapitału społecznego

Główny kontekst

Dystrybucja zasobów w społeczeństwie, nierówność 
dochodów i majątku pomiędzy jednostkami 
i gospodarstwami domowymi, przyzwoity poziom 
życia

Relacje i stosunki władzy (politycznej, ekonomicznej 
i kulturowej) między jednostkami, zbiorowościami, 
grupami i państwem, wzmocnienie pozycji grup 
zdominowanych

Rodzaj naruszanych 
praw

Prawa socjalne Prawa obywatelskie (osobiste, polityczne)

Trwałość sytuacji Tymczasowe pogorszenie
Długotrwałość, z hipotezami dotyczącymi 
wielopokoleniowości

Przyczyny
Niezaspokojenie potrzeb, nierówności w dostępie do 
zasobów

Dyskryminacja w dostępie do instytucji integrujących

Typ społecznej 
stratyfikacji i kierunek 
mobilności

Pionowa (wyższe i niższe klasy), mobilność z góry 
do dołu

Pozioma (grupy wewnątrz, w centrum i grupy na 
zewnątrz, peryferie), mobilność z kręgów wewnętrznych 
do zewnętrznych

Sugerowane
remedium

Transfery socjalne (minimalny dochód 
gwarantowany), polityka bezpieczeństwa 
socjalnego, strategia bezpośredniego zaspokajania 
potrzeb

Usługi społeczne (instrumenty aktywizacyjne), polityka 
zatrudnienia, polityka edukacyjna, polityka 
wielokulturowości i upodmiotowienia, strategie 
usamodzielniaj ące

Dyscyplina
akademicka

Ekonomia Socjologia

Ujęcie filozoficzne Utylitaryzm Teoria sprawiedliwości społecznej

Podejście badawcze
Ilościowe i przekrojowe (przedstawiające obraz 
sytuacji w danym momencie)

Ilościowe i panelowe (badania powtarzane na tej samej 
zbiorowości ujmujące dynamikę sytuacji poszczególnych 
jednostek i grup i pozwalające wyróżnić wykluczonych), 
jakościowe (np. wywiady biograficzne z wykluczonymi)

Perspektywa czasowa Statyczna (stan) Dynamiczna, proces degradacji, deklasacji, ubożenia

Stopniowalność Stopniowalne, mniej lub bardziej ubodzy
Niestopniowalne, jakościowe zerwanie więzi z resztą 
społeczeństwa, nie można być mniej lub bardziej 
wykluczonym

Uwzględnienie 
prawd opodobieństwa

Nieuwzględniane, pewność przy orzekaniu 
o ubóstwie lub o jego nieobecności

Uwzględniane, często mowa o podatnych na wykluczenie 
i zagrożonych wykluczeniem, a nie o wykluczonych

Liczba
uwzględnianych
wymiarów

Jednowymiarowość (wymiar pieniężny) Wielowymiarowość

Pomiar i rodzaj 
wskaźników

Łatwo mierzalne, wskaźniki pieniężne (ubóstwo 
jako dochód poniżej granicy uznanej za minimum)

Trudno mierzalne, stosowanie wielu rodzajów 
wskaźników jednocześnie, pomiar procesu

Źródło: R. Szarfenberg, Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, [w:] G. Firlit-Fesnak, 
M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna..., s. 325.

N ależy przy tym  dokonać rozróżnienia na term in „ubóstw o” i „wykluczenie 

społeczne” . U bóstw o jest skrajną form ą życia w  bardzo ograniczonych jakościow o 

i ilościow o w arunkach ekonom iczno-bytow ych, z zachow anym i nieregularnym i 

kontaktam i na poziom ie instytucjonalnym  i z bardzo m ałą szansą na popraw ę sytuacji 

i awans na drabinie stratyfikacji społecznej. „W ykluczenie społeczne” to  trwałe 

pogorszenie sytuacji ekonom iczno-bytow ej, związane z pozostaw aniem  przez członków  

gospodarstw a dom ow ego bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy. Pow oduje 

degradację i w  rezultacie m oże być przyczyną długotrw ałego czy nawet 

w ielopokoleniow ego pozostaw ania w  kulturze ubóstwa. Zatem  kontakt

z m akrostrukturą społeczną jes t znacznie ograniczony lub nie w ystępuje w  ogóle.

K ategoria ubóstw a i w ykluczenia społecznego jes t w e w spółczesnym  społeczeństw ie 

postrzegana jako  sfera ludzi nie ty le biednych, ile nieudolnych, a czasem  leniwych, lub 

zw iązanych z uzależnieniam i (najczęściej od alkoholu). K ategoria tych ludzi
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postrzegana jes t przez pryzm at patologii i m arginesu społecznego. Są to skojarzenia 

całkowicie błędne, poniew aż patologia jes t w ytw orem  najczęściej trudnych w arunków  

bytowych, dysfunkcji i braku m ożliwości przezw yciężenia ich, nieudzielania pom ocy 

w  ogóle lub udzielenia jej za późno przez odpowiednie instytucje społeczne. 

Przew artościow anie ubóstw a jako  zjaw iska negatyw nego jes t procesem , k tóry odbywał 

się stopniowo. Pierw szą kategorią, która „zasługuje na pom oc”, są ludzie niezdolni do 

pracy, chorzy, osoby starsze, kalekie i bezradne. D rugą kategorię stanowią osoby 

„niezasługujące na pom oc” i w spółczucie ludzi zdolnych do pracy, lecz uciekających od 

n iej111. Taka postaw a jes t charakterystyczna dla w spółczesnego prekariatu, gdzie praca 

zatraca nawet swoją m inim alną w artość instrumentalną. Podział na biedę, za którą 

odpow iada sama jednostka, pow stałą na skutek czynników  zew nętrznych (niezależnych 

od niej) oraz na biedę niezawinioną, pow stałą z przyczyn niezależnych od jednostki, jest 

zw iązany z percepcją m ożliwości społecznych, które dają szansę na popraw ę w arunków  

ekonom iczno-bytow ych lub tej szansy nie dają.

111 Tamże, s. 55.
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1.4. Społeczne i kulturowe znaczenie rodziny w strukturze społecznej

Rodzina w  strukturze społecznej je s t najm niejszą grupą społeczną, a zarazem  

najsłabszą w  obliczu zagrożenia obniżeniem  lub brakiem  dochodów. Taki stan m oże 

być spow odow any przede w szystkim  brakiem  pracy. Jednak pozostaw anie aktyw nym  

zaw odow o także nie gw arantuje dochodu na poziom ie pozw alającym  na zaspokojenie 

potrzeb członków  gospodarstw a dom ow ego112. Po zaspokojeniu potrzeb niższych, 

uaktyw niają się potrzeby w yższego rzędu rodziny, dotyczące udziału w  kulturze 

wyższej (w izyty w  teatrze, filharm onii, m uzeach, kinie), w ym agające nakładu środków  

finansow ych z funduszu swobodnej decyzji. K ultura systemu społecznego kształtuje 

system  aksjonorm atyw ny jednostki, który jes t pow iązany z jej osobowością. „Centrum  

kultury” jes t podstaw ą integracji normatywnej w  społeczeństwie, a także stanowi 

podstaw ę, bez której nie m ożna osiągnąć ładu społecznego113. M ożna zatem  stwierdzić, 

że m edia m ają w pływ  i kreują św iadom ość społeczną, natom iast „centrum  kultury” 

m oże być przez nie zagłuszane.

Rodzina kształtuje swój w łasny styl życia nie tylko charakterystyczny dla kultury 

danego kraju, ale jej samej. W zory kultury, na bazie których kształtow ane są kolejne 

pokolenia, ewoluują i są w ynikiem  indyw idualnych w yborów . W zory kulturow e 

przybierają coraz now sze kształty, wypierając na skutek globalizacji tradycyjne 

wartości. Charakterystyczne je s t obecnie tw orzenie now ych system ów  w artości 

opartych na konsum pcjonizm ie i hedonizm ie, przy jednoczesnym  podaw aniu 

w  w ątpliw ość „starych” , bardziej konserw atyw nych114. M ożliw ość w yboru 

i kształtow ania dowolnie stylu życia prow adzi do instrum entalizow ania pracy jako  

środka służącego do osiągania coraz w yższego statusu m aterialnego.

Po 1989 roku rozpoczęło się kształtow anie kultury pracy w edług koncepcji kultury 

kapitalizmu. Ale zanim  rozpoczął się ten  proces, zw łaszcza w  latach osiem dziesiątych 

X X  wieku nastąpiło osłabienie jej etosu, który był w ażnym  czynnikiem  ideologicznym  

partii rządzącej (PZPR). D otyczyło to przede w szystkim  zaw odów  fizycznych: 

górników , hutników, pracow ników  przem ysłu ciężkiego, robotników  budowlanych. 

Były to  zawody fizyczne, których reprezentanci byli w ykorzystyw ani propagandow o,

112 Mam na myśli kategorię „pracujących biednych”.
113 J. Turowski, Socjologia -  wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, 
s. 67-71.
114 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia, Żak, Warszawa 2010, s. 13.
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do tw orzenia ideologicznej klasy robotniczej służącej partii, do realizow ania 

propagandy ideologii źle pojętego marksizmu.

W  tym  okresie praca przestała być w artością autoteliczną dla jednostek, a obniżenie 

dochodów  doprowadziło do utraty w artości instrum entalnej związanej z aspektem  

ekonom icznym . Zespół w artości pracy składający się z poziom u dochodów  i z poziom u 

życia rozpadł się. Przez daleko posuniętą dekom pozycję statusu społecznego (dochodu, 

w ładzy i prestiżu) inteligencja zarabiała mniej niż robotnicy. Przez to jednostki coraz 

rzadziej dostrzegały sens ciężkiej p racy115. N a  przew artościow anie stosunku do pracy 

w pływ  m iało także pojaw ienie się w  sposób gw ałtow ny i na dużą skalę bezrobocie. 

Było to  zjawisko niepożądane, ale jako  legitym izow ane planam i m odernizacji miało 

w yw ołać w śród pracujących w iększy szacunek dla pracy. Sprzyjało tem u synergiczne 

oddziaływanie trzech czynników: „higienicznych” funkcji bezrobocia, m ożliwości 

otwarcia własnej działalności gospodarczej oraz lepszej organizacji pracy (także 

pod kątem  m otyw acyjnym ) w  istniejących zakładach p racy116. „H igieniczne” funkcje 

bezrobocia dotyczyły tw orzenia szacunku dla posiadanej pracy. B iorąc pod uw agę 

w ysoki poziom  bezrobocia w  pierw szych latach po transform acji, pow stanie etosu 

zw iązanego samym  posiadaniem  pracy (czynnik instrum entalny) było korzystne dla 

pracodawców . Czynnikiem  m otyw ującym  -  oprócz instrum entalnego -  było 

w ytw orzenie poczucia strachu o posiadane stanow isko pracy. To spowodow ało po 

pierw sze stopniowe osłabianie stabilizacji i pew ności zatrudnienia, a po drugie 

zakończyło epokę, w  której bezrobocie było zjaw iskiem  nieznanym . W prow adzenie 

niepracow niczych form  zatrudnienia (um ów  cyw ilno-praw nych) doprow adziło do 

przem ieszczenia wyżej progu dorosłości, opóźnienia decyzji o zawieraniu m ałżeństw a 

i prokreacji. W szystkie następstw a sprow adzają się w  dużej m ierze do pewności 

zatrudnienia i w ysokości dochodów. Pew ność i sensow ność zatrudnienia oraz wysoki 

poziom  dochodów  nadal m ają duże znaczenie. Przem iany postrzegania w artości pracy 

rozpoczęły się w  okresach w ysokiego poziom u bezrobocia. D użego znaczenia nabrało 

w tedy odczucie, że w ażnym  celem  pracy je s t pewność zatrudnienia nawet kosztem  

w ysokości dochodu i poczucia sensowności jej w ykonyw ania117 Obecnie sztywne ram y 

czasu pracy, które obow iązyw ały w  poprzednim  ustroju, tracą na znaczeniu. C oraz 

mniej liczy się liczba godzin spędzonych na stanow isku pracy, a coraz bardziej efekt

115 M. Ziółkowski, Zmiany systemu wartości, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo 
polskie ..., s. 149.
116 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 72.
117 Tamże, s. 74.
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zw iązany z wcześniej ustalonym  planem. O czyw iście to  dotyczy tylko pew nych 

określonych zaw odów  najczęściej zw iązanych z IV  sektorem  gospodarki. W iększość 

firm  z racji specyfiki produkcji lub działalności usługow ej m usi być otw arta 

w  określonych godzinach i w  pełnej obsadzie pracow ników . Jednak pozostaw anie na 

stanow isku pracy po godzinach staje się norm ą (zależną także od potrzeb zakładu). Tak 

próbuje się dostosow yw ać pracow ników  do w yższych standardów  obsługi zw iązanych 

z m arketingiem . Jednak je s t to także form a nacisku ze strony przełożonych. 

W  przypadku narzuconej konieczności pozostania na stanow isku pracy dłużej 

pracow nik w  obawie o pew ność zatrudnienia najczęściej przepracuje dodatkow e 

godziny kosztem  w łasnego w olnego czasu. Taka form y pracy, w  której istnieje zwyczaj 

pracy „po godzinach” , bez dodatkow ego przew idzianego praw em  w ynagrodzenia za 

nadgodziny, stała się w  latach dziew ięćdziesiątych trw ałym  elem entem  kultur 

organizacyjnych w ielu polskich firm. B yła to  form a bezkrytycznie akceptowana, co 

spow odow ane było strachem  przed u tratą  pracy, a także próżnią norm atywną, będącą 

skutkiem  kryzysu centralnie planow anego system u gospodarczego118. Pracodaw cy 

oczekują pełnego zaangażow ania i pośw ięcenia pracow nika i jak  najw iększej ilości 

czasu przeznaczonego na pracę. D zieje się to  nawet kosztem  jego  czasu poza 

ustalonym i godzinam i pracy, które obecnie często nie są traktow ane jako  godziny 

nadliczbowe. W spółczesne postrzeganie pracy i dochodu, w iąże się z dążeniem  do 

osiągnięcia sukcesu m aterialnego i w ysokiego statusu społecznego, co jest 

charakterystyczne dla w iększości społeczeństw  zachodnich, gdzie istnieje silna presja 

na zrobienie kariery zawodowej i awans społeczny119. Znaczne ograniczenie czasu na 

realizację ról rodzinnych pow oduje zanik relacji m iędzy członkam i rodziny. D eficyt 

czasu odczuw any przez pracujących zaw odow o członków  rodzin, w zrost aktywności 

zawodowej kobiet, prow adzą do osłabienia w ięzi rodzinnych, które pogłębia się tylko 

przez w spólne spędzanie czasu120. Czas w olny służy do podtrzym yw ania kultury 

rodziny, a także do korzystania z efektów  pracy jej członków , kształtując styl życia 

tejże rodziny, m.in. przez udział w  kulturze. Czas w olny służy także regeneracji sił 

w italnych (psychicznych i fizycznych). Zm niejszenie ilości czasu w olnego przez

118 J. Szczupaczyński, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej, 
[w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie..., s. 293-294.
119 M. Makówka, Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego, Zeszyty Naukowe numer 716, 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 48.
120 Tamże, s. 45-46.
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w ydłużone godzin p racy121 zaburza dobow ą strukturę czasu jednostki, prow adząc do 

konfliktu ról społecznych.

Podm iotow e traktow anie pracow ników  i ochrona ich interesów  zaow ocuje dla 

pracodaw cy szacunkiem  i dbałością o jego  interesy. Jest to związane z etyką zawodową. 

M ożna zatem  stwierdzić, że wysoki poziom  etyki społecznej w pływ a na poziom  etyki 

zawodowej. Zależność ta  działa także w  odw rotną stronę -  negatyw ne oddziaływ ania na 

jednostkę przez strukturę zawodową, w  której ona funkcjonuje, w pływ a na zm iany w  jej 

system ie m oralnym . E tyka zaw odow a dopełnia poczucie etyki społecznej, przenosząc 

jej postulaty na grunt zawodowy, nakłada zatem  na daną grupę zaw odow ą nowe 

obowiązki m oralne. Zasady etyki zawodowej są tw orzone na podstaw ie zasad 

m oralnych, charakterystycznych dla danej ku ltu ry122. E tyka zaw odow a jes t niezw ykle 

istotnym  czynnikiem  w  kształtow aniu stosunku pracow nika do pracy. W  rozum ieniu 

ekonom icznym  zw iększa w ydajność i jakość, w  rozum ieniu socjologicznym  zaś, 

posiadanie przez jednostkę  etosu pracy zapew nia w ysoki poziom  etyki zawodowej. 

O becnie często m am y do czynienia z dehum anizacją m iejsc pracy, co pociąga za sobą 

zgubne skutki w  postaci zaniku etyki zawodowej, braku zaangażow ania pracownika, 

a tym  sam ym  spadek wydajności i jakości pracy.

Swoisty „kult pieniądza” , tak  charakterystyczny dla w spółczesnego kapitalizmu, 

pow oduje że w ielu przedsiębiorców  nie postrzega kapitału ludzkiego, który tw orzy daną 

firmę i na jej korzyść pracuje. To w  konsekw encji prow adzi do alienacji jednostki, 

zaniku zaufania i altruizm u społecznego, co m a swoje odbicie w  całej kulturze 

społecznej. „Kult pieniądza” , asym ilow any jes t pod w pływ em  procesu globalizacji 

i m odyfikow any przez oddziaływ anie czynników  zewnętrznych, które są zarów no 

pozytyw ne jak  i negatywne. Ludzka działalność skonstruow ała system  społeczny, 

dobrała jego  elem enty i połączyła je  pom ijając czynniki zakłócające. Także ludzka 

działalność aktualizuje ten  system, spraw iając jednak, że za każdym  razem , kiedy się 

pojaw ia je s t taki sam, chociaż m a inny charakter123. W  X X I wieku je s t coraz więcej 

czynników  zakłócających ów  system, które nie są odrzucane, ale ukryte w  treściach 

kultury popularnej i masowej oraz internalizow ane przez społeczeństwo.

Transform acja w  1989 roku przyniosła nie ty lko  zmianę ustroju, ale także zmianę 

system u w artości Polaków. W  ogólnym  ujęciu zaczęła się od ewolucji kolektyw izm u

121 Zakładam, że optymalnym czasem pracy w ciągu doby jest nie więcej niż 8 godzin.
122 J. Itrich-Drabarek, Etyka w administracji i życiu zawodowym, [w:] S. Sowiński (red.), Etyka w życiu 
publicznym, ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 101.
123 F. Znaniecki, Metoda socjologii, PWN, Warszawa 2008, s. 74.
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w  kierunku indyw idualizm u u jednostek  i rodzin, a na gruncie zakładów  pracy od 

fordyzm u w  kierunku postfordyzm u124 W zory postępow ania zw iązane z postfodyzm em  

i kreatyw nością zostały na gruncie polskim  zasym ilow ane. To doprowadziło do 

przem ian, prywatyzacji i m odernizacji najpierw  III, potem  IV  sektora gospodarki 

wolnorynkow ej, a zatem  powstał „now y kapitalizm ” . W e współczesnej gospodarce 

nadal obow iązują norm y o charakterze instrum entalnym , nieuw zględniające potrzeb 

i zespołu ról człowieka. Służą jedynie  m aksym alizacji zysków  przez niego 

w ypracow anych i konsum ow anych, czyli zw iększeniu w artości firmy w  długim  

okresie125. U przedm iotow iony kapitał ludzki służy nie tw órczem u działaniu -  

operow aniu w iedzą i informacją, ale prow adzeniu konkurencji na rynku.

O becnie praca stała się w  przypadku w iększości Polaków  instrum entem  służącym 

zaspokojeniu potrzeb gospodarstw a dom owego, czyli potrzeb ekonom iczno-bytow ych. 

Praca dobrze w ynagradzana stała się poszukiw ana, ale nie je s t dostępna dla w szystkich 

z pow odu w ysokich w ym agań, jak ie  musi spełnić jednostka  chcąca się o takow ą 

ubiegać. Praca m ająca w artość tylko instrum entalną, k tóra  jes t nisko wynagradzana, 

kształtuje przekonanie, że zaangażow anie w  jakość  jej w ykonyw ania nie m a sensu. 

Instrum entalna orientacja w spółczesnego rynku pracy zakłada, że praca nie musi dawać 

satysfakcji, najważniejsze, żeby była źródłem  korzyści m aterialnych. Jeżeli jednak  ich 

nie przynosi, zaangażow anie w  nią nie m a sensu, poniew aż celem  pracy je s t zdobycie 

p ieniędzy126. B rak m ożliwości zaspokojenia potrzeby sam orealizacji oraz n iska w artość 

instrum entalna pracy pow odują zanik jej w artości, co w  takim  przypadku jes t w  pełni 

uzasadnione i logiczne. W  jak im  celu w ykonyw ać pracę najemną, jeżeli nie m a to 

żadnego sensu?

W artości autoteliczna i instrum entalna m ogą współw ystępow ać. Jeżeli jednostka 

w ykonuje pracę zgodną z w ykształceniem  (zainteresow aniam i i pasją) i m a z niej 

w ysokie dochody, w artość autoteliczna je s t wzm acniana. Jeżeli zachow ana je s t (jak 

powyżej) w artość autoteliczna pracy, ale niska pozostaje jej w artość instrumentalna, to 

w artość autoteliczna dotycząca kategorii zaangażow ania w  pracę m oże zostać obniżona. 

U trata wartości autotelicznych zw iązanych z traktow aniem  pracy w  kategorii wartości 

wyższej, jako  pew nego rodzaju tw órczości związanej z postfordyzm em  w iąże się

124 Postfordyzm w tym znaczeniu to kreatywne, czyli twórcze operowanie zakresem wiedzy, w której 
dana jednostka jest wyspecjalizowana. Nie mam tu na myśli marketingu i zastosowania go w kulturze 
masowej.
125 L. Jabłonowska, Etos pracy Polaków, [w:] M. Juchnowicz (red.), Postawy Polaków wobec pracy 
w zarządzaniu kapitałem ludzkim ., s. 59.
126 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 76.
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z w ysokością oferow anych dochodów. Chodzi o to, żeby ich w ysokość127 zapew niła 

zaspokojenie potrzeb w  stopniu wystarczającym .

Zatrudnienie na podstaw ie um ow y o pracę na etacie, który stanow ił pew nego rodzaju 

stabilizację, zatrudnienia odchodzi niestety do lamusa. Obecnie coraz pow szechniejsze 

staje się zatrudnienie na podstaw ie niepracow niczych form  zatrudnienia (um ow y 

cywilno-praw ne). N ie są to  stabilne form y zatrudnienia, poniew aż pracow nik nie jes t 

chroniony, a jego  los w  firmie zależy od takich czynników, jak  poziom  gospodarczy 

i zapotrzebow anie na siłę roboczą w  danym  czasie. A typow e form y zatrudnienia są 

czynnikam i deregulującym i rynek pracy. Inne w ażne kryteria segm entacji rynku pracy, 

w iążą się z podziałem  w edług charakteru podm iotu zatrudniającego (pracodaw cy)128. 

W  obecnym  m odelu gospodarki kapitalistycznej obok jednostek  o niskich 

kw alifikacjach coraz bardziej zagrożone brakiem  m ożliwości znalezienia stabilnej pracy 

(etat, zatrudnienie na czas nieokreślony) są osoby w ykształcone. Zatrudnieni do prac 

niew ym agających w ysokich kwalifikacji, stanowią nadal znaczący segment, silnie 

oddziałujący na rynek pracy. Pracujący przy „fordowskiej taśm ie” , traktow ani przez 

związki zaw odow e jako  grupa nacisku, posiadają tradycyjne zatrudnienie na czas 

nieokreślony, które jest efektem  układu zbiorow ego pracy (np. górn icy)129. Jest to 

niezgodne z logiką m erytokracji, jednak  pracow nicy w ykonujący zawody, które nie 

wym agają w ysokich kwalifikacji -  pracow nicy fizyczni zatrudnieni w  spółkach Skarbu 

Państwa, nadal stanow ią silną grupą zawodową, w  której dom inuje silne zabezpieczenie 

socjalne oraz w ysokie dochody. D o takich grup zaw odow ych należą górnicy. O becnie 

siła przetargow a zw iązków  zaw odow ych górników  słabnie, poniew aż paliw o to zostaje 

powoli zastępow ane przez inne znacznie bardziej ekologiczne, ceny w ęgla nadal są 

wysokie, ale przez zm niejszające się na niego zapotrzebow anie (popyt), będą się 

obniżać. M im o to  grupy te nadal dom agają się silnego zabezpieczenia i przyw ilejów  

socjalnych oraz w ysokich dochodów, jednak realizacja tych żądań stopniowo staje się 

coraz mniej realna, chociaż raz po raz ponawiane są bardzo silne próby nacisku na rząd.

Producenci tow arów  zachęcają do udziału w  konsum pcji na rynku dóbr i usług. 

Problem em  jest jednak niew ystarczający dochód rozporządzalny, a także fundusz 

swobodnej decyzji. Podejm ow anie roli konsum enta przez gospodarstw o dom owe 

w ym aga odpowiedniej w ysokości dochodu rozporządzalnego i funduszu swobodnej

127 Jednym z ekonomicznych wyznaczników zamożności gospodarstw domowych, jest poziom dochodu 
rozporządzalnego przeznaczanego na żywność.
128 J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki. ,  s. 100.
129 Tamże, s. 103.
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decyzji. D ochód rozporządzalny służy w  tym  przypadku do zaspokojenia potrzeb 

podstaw ow ych zw iązanych z zaopatrzeniem  gospodarstw a dom ow ego w  żyw ność oraz 

inne niezbędne dobra, niezbędne do zachow ania zdrow ia (sił w italnych), a także 

higieny. Ta część dochodu nie je s t przeznaczona na zakupy tow arów  nieplanowanych. 

Fundusz swobodnej decyzji służy natom iast do zaspokojenia potrzeb dodatkowych, 

które m ają często charakter autoteliczny zw iązany z udziałem  w  kulturze, zakupem  dóbr 

luksusow ych, czyli zaspokojeniem  potrzeb w yższego rzędu130. A  zatem  dla m arketingu 

każda jednostka jes t równa, posiada status klienta i dochód rozporządzalny, który 

stanowi cel jej działań.

D efinicja szczęścia kreow ana przez kulturę m asow ą jes t krótka, banalna i prosta -  

szczęście je s t proporcjonalne do ilości posiadanych przedm iotów  i m ożliwości 

konsum pcji kolejnych. Posiadanie i konsum pcja są kreatoram i szczęścia m aterialnego 

jednostki, ale jako  przedm iotu -  upodm iotow ionego instrum entalnie, podejm ującego 

zachow ania konsum pcyjne. Traktow anie konsum entów  podm iotow o jes t sposobem  

m ającym  na celu m anipulacje związane z zakupem  danych dóbr. Jest to  jeden  ze 

sposobów  osiągnięcia sukcesu m arketingowego. To prowadzi do zaniku w artości 

w yższych w  społeczeństwie, zw łaszcza w śród bardziej podatnej na oddziaływ anie 

kultury m asowej części społeczeństwa. H asła takie jak: przedsiębiorczość, zysk, kapitał, 

m arketing, są obecne w  przekazie m edialnym  codziennie. Jest to „ofensyw ny” język  

prom ujący konsum pcję dóbr m aterialnych, obecny także w  rek lam ach131. Stan 

posiadania definiuje status danej jednostki.

M ożna ów  proces opisać inaczej. R odzina zatraca swoją podm iotow ość na rzecz 

konsum pcjonizm u kreow anego przez kulturę masową. Znaczenie rodziny sprow adza się 

do wartości materialnej dóbr, które zostały przez nią zakupione. Funkcje państw a w  idei

130 A zatem dochodzi do instrumentalnego upodmiotowienia człowieka w życiu społecznym, kiedy jako
pracownik i tak pozostaje przedmiotem, podczas gdy w prymitywnej fazie kapitalistycznej akumulacji, 
ekonomia polityczna widzi w proletariuszu tylko robotnika, który musi dostawać niezbędne minimum dla 
podtrzymania sił do pracy i którego, wolny czas oraz ,ludzkie potrzeby’ nie są brane pod uwagę, ta 
ideowa pozycja klasy posiadającej zmienia się w momencie, kiedy stopień obfitości, osiągnięty przez 
produkcję towarów, wymaga większej współpracy robotnika. Ów robotnik obmyty nagle z kompletnej 
pogardy, która była mu jasno okazywana we wszelkich formach organizacji i nadzoru produkcji, na co 
dzień w przebraniu konsumenta pozostaje poza jej oddziaływaniem, jest traktowany na pozór jak osoba 
dorosła, z niezwykłą wręcz uprzejmością. A więc humanizm towaru bierze na siebie ,wolny czas i ludzkie 
potrzeby’ pracownika po prostu dlatego, że teraz ekonomia polityczna może i musi opanować te sfery 
jako ekonomia polityczna. Tak właśnie ,doskonałe zaprzeczenie człowieka’ bierze na siebie całość 
ludzkiej egzystencji. Zob. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 1998, 
s. 24.
131 A. Solak, Kryzys asymilacji wartości drogą do ludzkiej biedy, [w:] A. Fidelus (red.), Oblicza 
wykluczenia i marginalizacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Warszawa 2011, s. 29.
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„now ego kapitalizm u” sprzyjały społeczeństw u w ytw órców  (pracodawców), 

zapew niając nieprzerw ane i ow ocne spotkanie kapitału z pracą oraz dóbr 

konsum pcyjnych z konsum entam i. Obecnie następuje ponow ne przedefiniow anie 

w artości w  kierunku państw a kulturalnego, szanującego swoją historię i prom ującego 

żywy kontakt z kulturą w yższą132. K ażde społeczeństw o powstaje i rozw ija się, tw orząc 

w łasną niepow tarzalną osobowość, historię i kulturę, które w yznaczają w artości 

duchowe, intelektualne i obyczajowe. Zastąpienie kultury wyższej kulturą popularną 

i m asową, prowadzi do zniekształcenia lub zniszczenia osobow ości jednostek  

i społeczeństwa, czego skutkiem  jes t przedefiniowanie w artości w yższych, których 

m ateria objaw ia się w  działaniach, na w artości niskie, których w artość m aterialna ma 

jedynie  znaczenie hedonistyczne.

132 Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2011, 
s. 139-140.
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1.5. Wpływ polityki rodzinnej na kształtowanie stylu życia

W spółczesna rodzina ulega przyspieszonem u procesow i przem ian w artości 

i priorytetów. Podstaw ow a ideologia133 rodziny pozostaje taka sama, chociaż poszerza 

się o now e fo rm y134 alternatywne w zględem  rodziny. Zm ianie u lega styl życia 

definiowany jako  podstaw ow e cechy poszczególnych klas społecznych, cele 

i m echanizm y funkcjonowania, które są w ykładnikiem  rzeczyw istych m ożliwości tych 

klas, grup czy jednostek135. K onw encje kulturow e, zgodnie z którym i jednostki 

poruszają się w  świecie społecznym , to  charakterystyczny sposób dla rzeczywistego 

zastosow ania w artości i norm, gdzie w yznacznikam i są region zam ieszkania, poziom  

w ykształcenia oraz przynależność do klasy społecznej. Podstaw ow e priorytetow e 

przem iany, m ają bezpośredni w pływ  na styl życia, związany z autotelicznym  dążeniem  

do postaw ionych celów. M ożna w ym ienić trzy  podstaw ow e procesy przem ian życia 

rodzin: indywidualizacja, dem okratyzacja i liberalizacja136. Proces indywidualizacji 

w  tym  znaczeniu dotyczy samorealizacji w łasnych w artości autotelicznych, 

przedkładając je  ponad kolektyw ne pełnienie ról rodzinnych. N a  tym  cierpi dobro 

rodziny, poniew aż zaburzona zostaje jej w ew nętrzna -  psychologiczno-organizacyjna -  

struktura. D rugim  procesem  jes t dem okratyzacja, związana z ideą funkcjonow ania 

zarów no rodzin, jak  i zw iązków  partnerskich. D otyczy ona egalitaryzacji ról rodzinnych 

m ałżonków, a także upodm iotow ienia dzieci w  rodzinie. P roces liberalizacji związany 

je s t z ideą w olności jednostek. W olność w  tym  przypadku m oże być rozpatryw ana jako  

pozytyw na i jako  negatywna. W olność pozytyw na to  -  w  sferze m ikrospołecznej -  

w olność w yboru form y związku. Różnorodność form  zw iązków  (innych niż klasyczny 

ukonstytuow any zw iązek kobiety i m ężczyzny) jest w  coraz w iększym  stopniu 

akceptow ana społecznie -  w  w ym iarze m akrospołecznym  -  i w ybierana jako  

alternatywa rodziny. W olność negatyw na z kolei zw iązana jes t z w olnością w  w ym iarze 

m akrospołecznym  i dotyczy autonom ii jednostki w obec instytucji społecznych. 

W olność negatyw na w pływ a na konw encje kulturow e oznacza to , że zw iązek nie musi 

być w  żaden sposób ukonstytuowany. W  tym  ujęciu m ożliwości w yboru przedstaw ione 

są z punktu w idzenia autonom ii jednostki, jest to  zatem  pragnienie osiągnięcia celów

133 Chodzi o ujęcie definicyjne i funkcje.
134 Tymi nowymi formami są przede wszystkim związki nieformalne.
135 J. Daszykowska, M. Rewera, Przemiany wartości i stylów życia wponowoczesności..., s. 163
136 M. Sikorska, Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego 
w Polsce, [w:] A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się 
Europie, Scholar, Warszawa 2012, s. 27-28.
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będących w artościam i autotelicznym i jednostki. W olność negatyw na przejaw ia się 

rów nież w  postaci liberalnych m odeli związków , czyli opartych na w yborze 

alternatyw nych w obec rodziny form  jak  np. kohabitacja. W spółczesne przem iany 

rodziny na skutek procesów  liberalizacji, indywidualizacji i dem okratyzacji jednostek  ją  

tworzących, w pływ ają na zm iany jej funkcjonowania. W spółczesna rodzina staje się 

w spólnotą o szczególnym  znaczeniu dla realizacji indyw idualnych potrzeb i aspiracji jej 

członków 137. R ealizacja potrzeb autotelicznych jednostk i stała się obecnie szczególnie 

ważna. R odzina rozpatryw ana jako  podm iot nie jes t grupą kolektywną, tylko grupą 

zindyw idualizow aną, dlatego członkow ie rodziny w yznaczają w spólne cele, kulturow e 

(w  sferze rodziny) i ekonom iczne (w  sferze gospodarstw a domowego).

W  zw iązku z tym i procesam i przem ianom  ulegają także form y stylu życia. Jednak 

ostateczny kształt indyw idualnego stylu życia danej rodziny zależy od poziom u 

dochodów, a ten regulow any jes t przez politykę rodzinną pośrednią. W spółczesna 

polityka społeczna m a za zadanie realizow ać idee państw a odpow iedzialnego za 

dobrobyt obywateli, co ściśle w iąże ją  z polityka gospodarczą. Dobrobyt to wysoki 

poziom  zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, jego  przeciw ieństw em  jes t niedostatek 

(ubóstw o)138. Początek m ożliwości kształtow ania stylu życia w  sposób dowolny 

zaczyna się od osiągnięcia stabilnej i pewnej pozycji zawodowej. Chodzi o ustalenie 

statusu społecznego i dochodu rozporządzalnego na poziom ie zaspokajającym  

w szystkie potrzeby rodziny. Status społeczny zw iązany ze sferą niem aterialną, 

kulturow ego aspektu stylu życia, którego wyznacznikam i są spójne w zory w łaściw ego 

zachow ania się stosow ane z łatw ością lub trudem, świadom ie lub nie. Status społeczny 

w  aspekcie niem aterialnym  jes t w ykładnikiem  poziom u kapitału kulturow ego jednostki, 

artykułow anego w  procesach interakcji z innymi. D uże znaczenie w  tym  przypadku ma 

jakość zinternalizow anych konwencji ku lturow ych139. W  tym  ujęciu status to nabyte 

podczas socjalizacji i zinternalizow ane w zory zachowania. N abierają one znaczenia 

dzięki charakterystycznej dla danej konwencji kulturowej m owie niewerbalnej 

i w erbalnej, ale ich realizacja zależna je s t także od osobow ości jednostki. Status 

społeczny odzw ierciedla charakterystyczny styl życia przez realizow ane jego  formy, 

które reprezentują określone segm enty struktury społecznej, a zatem  także określone

137 A. Ukleja, Procesy indywidualizacji i przemian tożsamościowych jako podstawa funkcjonowania 
„rodzin z wyboru”, [w:] M. Świątkiewicz-Mośny (red.), Rodzina kondycja i przemiany, Wydawnictwo 
UJ, Kraków 2011, s. 57.
138 R. Szarfenberg, Definicje, zakres, i konteksty polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko- 
Skoczny (red.), Polityka społeczna., s. 25.
139 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa 2008, s. 104.
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cechy statusow e140. Status społeczny odzw ierciedla przynależność klasow ą i związane 

z tym  cechy zewnętrzne, takie jak  kulturę słowa, strój i m iejsce zam ieszkania. Są to 

zatem  w szystkie cechy w idoczne na zew nątrz i pozw alające na zakw alifikow anie 

jednostki do danej klasy. Cechy w ew nętrzne, -  habitus, to poziom  w ykształcenia 

i kapitału kulturow ego, który jes t kształtow any w  procesie socjalizacji, ale jes t też 

odbiciem  przynależności klasowej, chociaż ta  ostatnia m oże się zmieniać.

D ochody gospodarstw a dom ow ego są kształtow ane w  zależności od m odelu 

organizacji życia codziennego rodziny. Ale naw et jeżeli oboje m ałżonkow ie są aktywni 

zaw odow o, często ich dochody m ogą być niew ystarczające. To oczywiście m a zw iązek 

z zajm ow anym i przez nich stanowiskam i i z posiadanym  w ykształceniem  -  chociaż to  

także traci znaczenie. Rodziny m ające podw ójny dochód powinno być stać (finansow o 

i czasow o) na udział w  kulturze, rozrywkę, korzystanie z restauracji, ubrania, wakacje, 

dom y i lepsze samochody. Często jednak  tak  nie jest, a w tedy m iędzy m ałżonkam i 

narasta konflikt, którego podłożem  jes t nielogiczna zależność: pom im o że oboje 

zarabiają, brakuje środków  finansow ych na prow adzenie w ystaw niejszego stylu życia 

i opłacenie pracy dom ow ej141. Taka sytuacja dotyczy dużej części klasy średniej, 

a przede w szystkim  niższej, gdzie praca obojga m ałżonków  jes t konieczna do w  miarę 

praw idłow ego funkcjonow ania gospodarstw a dom owego. Jeżeli dotyczy to 

w ykształconych członków  klasy średniej, to  jes t to kategoria „pracujących biednych” .

Obecnie styl życia w  Polsce jes t pew nym  procesem  dotyczącym  tw orzenia hierarchii 

w artości określanych na podstaw ie w yborów , czyli decyzji zw iązanych z kulturow ą 

form ą życia oraz w yboram i konsum enckim i. Społeczeństw o jest zm uszone do 

dokonyw ania w yborów  o charakterze kulturowym  i gospodarczym . N a tej podstaw ie 

(w yborów ) w  koncepcji „homo eligens” w yróżnia się sześć typów  stylu życia:

I styl życia w  sytuacji ograniczonych m ożliw ości dokonyw ania w yborów ; II styl życia 

polegający na unikaniu dokonyw ania wyboru; III styl życia będący poszukiw aniem  

drogi życiowej; IV  styl życia nastaw iony na działanie jako  cel sam w  sobie; V  styl życia 

nastaw iony na zachow aw czy stosunek działań; V I styl życia nastawiony na działanie 

prow adzące do zm iany142. Przedstaw ione w  koncepcji „hom o eligens” typy stylów 

życia, to  form y działań jednostek  niem ogących, niechcących, poszukujących lub

140 B. Fatyga, Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury, w: P. Gliński, 
A. Kościański (red.), Socjologia i Siciński, IFiS Państwowa Akademia Nauk, Warszawa 2009, s. 151.
141 T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010, s. 425.
142 Tamże, s. 161.
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dążących do w drożenia określonego stylu życia, na gruncie m ożliwości ekonom icznych 

i osobow ościow ych.

P ierw sza form a stylu życia dotyczy w yborów , na które jednostka (rodzina) nie ma 

środków, lub kapitał kulturow y jes t niew ystarczający do awansu społecznego.

D ruga form a stylu życia zw iązana jes t z alienacją i w ycofaniem  społecznym. Jest to 

sposób adaptacji jednostki (rodziny) do w arunków  kulturow ych i ekonom icznych, 

w  jak ich  się znajduje. Pojaw ia się też w  świadom ości jednostk i konform izm  

zewnętrzny, pom im o nonkonform izm u w ew nętrznego, jako  w yraz w ew nętrznej 

niezgody na brak m ożliwości zm iany sytuacji na lepszą.

Trzecia form a w iąże się z poszukiw aniem  w łasnego m iejsca w  strukturze społecznej , 

w  której jednostka  zaspokoi swoje ambicje, czyli w artości autoteliczne. Jest to także 

kształtow anie w łasnego indyw idualnego stylu życia, który m oże być ograniczony 

poziom em  kapitału kulturow ego i zasobam i ekonomicznymi.

C zw arta form a dotyczy podjęcia działań, których celem  jes t dokonanie zm ian 

w  życiu jednostk i (rodziny). Jednak działania te, m ające także znaczenie w artości 

autotelicznych nie zaw sze m ają szanse pow odzenia. W  tym  przypadku w ażne jes t samo 

podjęcie działań, a nie-koniecznie rezultat.

P iąta  form a stylu życia dotyczy podejm ow ania działań m ających na celu 

zaspokojenie potrzeb w łasnych (rodziny) oraz nie podejm ow ania w yborów , które 

m ogłyby być ryzykowne. Tego typu w ystandaryzow ane działania opierają się na 

rytualizm ie i konform izm ie.

Szósta form a stylu życia oparta jes t na podjęciu działań zm ierzających do celu, 

w  którym  najw ażniejszy je s t rezultat, a działanie m a znaczenie instrumentalne. Jest to 

styl życia charakterystyczny dla klasy średniej -  zw łaszcza kreatywnej części klasy 

średniej i wyższej, z tym  że m ożliwości osiągnięcia celu są w iększe w  klasie wyższej.

Styl życia jes t atrybutem  danej k lasy społecznej w  obrębie klasy i grupy. N ależy przy 

tym  w ym ienić pew ne charakterystyczne cechy stylów życia. Są one w skaźnikiem  

różnicującym  jakość i ilość danego stylu, czyli form  spędzania w olnego czasu, w  tym  

udziału w  kulturze, ilości i jakości kupow anych dóbr, w  tym  żywności. Form y 

spędzania w olnego czasu, ilość i jakość kupow anych dóbr jes t zw iązana -  oprócz 

m ożliwości ekonom icznych -  także z potencjałem  kulturow ym  jednostek  tw orzących 

rodzinę i jej potrzebam i intelektualnym i. Przekładają się one na udział w  rynku 

konsum pcyjnym , form y spędzania czasu w olnego , w  tym  udział w  kulturze.
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Schemat nr 20. Wyznaczniki (cechy) stylów życia

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

K ształtow anie stylu życia zależy od poziom u kapitału kulturow ego członków  danej 

rodziny. Poziom  kapitału kulturow ego jes t w yznacznikiem  dokonyw ania w łaściw ych 

i zrów now ażonych wyborów . Przestrzeganie konwencji kulturow ych i w ybór kultury 

wyższej, m imo wszechobecnej kultury m asowej, odbyw a się przez św iadom y w ybór 

dokonyw any przez „filtr społeczno-kulturow y” 143. K orzysta on z zasobów  kulturow ych 

jednostki, zatrzym ując pew ne treści i wartości, a przepuszczając inne. „Filtr społeczno - 

kulturow y” kształtuje także w ybory konsum enckie związane z jakością  kupow anych 

dóbr, form y spędzania czasu w olnego, w  tym  udział w  kulturze. W iększość potrzeb 

poddana jes t indywidualnej m odyfikacji, k tóra  polega na tym , że konieczność jej 

zaspokojenia jes t tak  samo w ażna jak  sposób. „Filtr społeczno-kulturow y” powoduje, że 

przyjęte sposoby zaspokajania potrzeb są przez niego w zbogacone i bardziej 

skom plikow ane niż sposoby w yjściow e144. O w a kom plikacja w ynika z pew nych

143 Zob. A. Rębowska, Elementy socjologii przestrzeni w badaniach empirycznych, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 19.
144 Tamże, s. 18-19.
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czynników, takich jak  poziom  w ykształcenia, status społeczny i przynależność klasowa. 

W  tym  znaczeniu różnicow anie potrzeb w ynika zarów no z posiadanych zasobów  

kulturowych, jak  i z m ożliw ości ekonom icznych, czyli w yborów  potrzeb od 

najpilniejszych -  niższego rzędu, do samorealizacji -  w yższego rzędu. Potrzeby zostaną 

zaspokojone w  sposób charakterystyczny dla w ym ienionych wyżej czynników. Innymi 

słowy każda w ykonyw ana czynność jes t pew ną sekwencją układów . U kłady te 

w ykonyw ane są w  sposób swoisty dla danej jednostki i określony przez obyczaje 

charakterystyczne dla danego obszaru kulturow ego, czyli poddane są działaniu „filtra 

społeczno-kulturow ego” .

„Filtr społeczno-kulturow y” składa się z w zorów  będących w yznacznikiem  

konwencji kulturow ych danego społeczeństw a lub jego  części, a także z w zorów  innych 

kultur, które na skutek dużej ruchliw ości społecznej , a także dyfuzji kultur są 

internalizow ane w  innym  społeczeństwie. Internalizacja w zorów  kulturow ych m oże być 

także zw iązana z aspiracją jednostki czy rodziny do grupy odniesienia, w tedy w zory te 

są odtw arzane w yprzedzająco. Aspiracja do grupy odniesienia m a zazwyczaj na celu 

dążenie do awansu społecznego. „Filtr społeczno-kulturow y” kształtuje zatem  

tożsam ość kulturową, m iejsce i status społeczny jednostki (rodziny), kształtuje także 

m odel konsum pcji, czyli jakość i ilość nabyw anych dóbr materialnych.

Jednostki nabyw ają dane dobra z pow odu znaczenia sym bolicznego m anifestującego 

ich status społeczny i odrębność. W  społeczeństw ie konsum pcyjnym  nabywanie 

specyficznych dóbr buduje i zm ienia tożsam ość kulturow ą jednostki i rodziny145. 

Posiadanie danej kategorii dóbr to nadanie swojem u statusowi społecznem u cech 

charakterystycznych dla konkretnej klasy i pozycji społecznej. D ana jednostka  może 

zatem  aspirow ać do klasy średniej lub wyższej, ale przez spełnienie określonych 

oczekiw ań społecznych, których sym bolem  są w łaśnie (także) dobra.

Tożsam ość kulturow a kształtow ana jes t coraz częściej przez treści kultury 

popularnej i m asowej, w  której jednostki same stają się tow aram i konsum pcyjnym i, co 

czyni je  członkam i społeczeństwa. Uczynienie z człow ieka tow aru ma już m iejsce na 

rynku pracy, ale ten  sam proces odbyw a się w  sferze konsum pcyjnej życia. Jest to 

źródłem  niepokoju człow ieka i stanowi treść odrzucaną przez jego  świadomość. 

Podm iotow ość jednostki postrzegana jes t jako  ilość i jakość posiadanych dóbr,

145 M. Golka (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2004, s. 19.
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prow adząc do jej „sam outow arow ienia” 146. Jest to przedefiniow ana w artość statusu 

społecznego, odw ołująca się nie do podm iotow ości jednostk i wyznaczonej posiadanym i 

zasobam i intelektualnym i, ale do podm iotowości w yznaczonej statusem  społecznym  

w  postaci ilości i jakości posiadanych oraz konsum ow anych dóbr.

Schemat nr 21. Społeczno-kulturowe uwarunkowanie potrzeb

Źródło: A. Rębowska, Elementy socjologii przestrzeni w badaniach e m p iryc zn y c h s. 19.

Podstaw ow ą przeszkodą w  dokonywaniu w yborów  jest -  w spom inany już  -  poziom  

dochodu rozporządzalnego i funduszu swobodnej decyzji. Styl życia m ożna rozw ażać 

jako  świadom ą egzystencję na w ysokim  poziom ie kulturowym , ale na zróżnicow anym  

poziom ie ekonom iczno-m aterialnym . W ysoki, średni lub niski poziom  ekonom iczno- 

m aterialny m oże oznaczać niski lub w ysoki poziom  kulturowy.

Style życia w iążą się z potrzebam i intelektualno-kulturow ym i, które określają poziom  

statusowy danej rodziny147. D opiero w  następnej kolejności dotyczą poziom u 

konsum pcji oraz poziom u ekonom iczno-m aterialnego.

Style życia w iążą się z rytuałami, które różnią się w  pew nym  stopniu nawet 

w  obrębie tego samego m odelu konsum pcyjnego -  tej samej klasy lub grupy społecznej. 

W ynika to  z interpretacji zinternalizow anych przez jednostkę w zorów  kulturowych, 

które ulegają przem ianom  na skutek zm iany m iejsca zam ieszkania (np. m igracja 

zarobkow a ze wsi do m iasta), podw yższenia poziom u w ykształcenia, a w  związku z tym  

ruchu pionow ego na drabinie stratyfikacyjnej (w  górę lub w  dół), statusu wykonyw anej

146 Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 66
120.
147 Zaprzecza to piramidzie potrzeb Abrahama H. Maslowa, która została przyjęta przez autora do analizy 
rodziny w strukturze społecznej. Ale należy wziąć pod uwagę fakt, że ubóstwo materialne ogranicza 
możliwości poznawcze i te związane z realizacją potrzeb autotelicznych. Zatem może także prowadzić do 
ubóstwa intelektualnego.
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pracy, w reszcie w ykształcenia rodziców. To w szystko sprawia, że nawet najprostsze 

czynności ew oluują do bardziej złożonych i w yrafinow anych form  przez działanie 

„filtru społeczno-kulturow ego” .

W  zw iązku z nierów nym  podziałem  dóbr kulturowych, a zw łaszcza trudnościam i 

w  ich dystrybucji w śród  rodzin biednych, w  których kultura w yższa zastępow ana jest 

przez treści kultury popularnej (której nośnikiem  są media), działania polityki rodzinnej 

pow inny obejm ow ać także aktyw izację tej części społeczeństwa, która z pow odów  

ekonom icznych nie m oże uczestniczyć w  w ydarzeniach odbyw ających się 

w  instytucjach kultury i sztuki. A ktyw izacja dotyczy klasy niższej, klasy średniej 

niższej oraz części klasy średniej wyższej. Jest to oczywiście zadanie trudne, ale na 

pewno w arto podjąć w ysiłek  edukacji kulturowej społeczeństwa. Za pobudzeniem  

wrażliw ości kulturowej idzie pobudzenie wyobraźni poznawczej jednostek  

i konieczność podjęcia w ysiłku intelektualnego, który w  rezultacie podw yższa 

wrażliw ość człow ieka i pow iększa jego  kapitał kulturowy. Skrajne ubóstw o m aterialne 

pociąga za sobą życie w  „nędzy duchow ej” , która powstaje na skutek braku edukacji 

i braku m ożliwości sam orealizacji148. „N ędza duchow a” z kolei prow adzi do ubożenia 

kapitału społecznego. Fizyczna izolacja ludzi ubogich od świata obow iązków  etycznych 

ewoluuje w  kierunku izolacji duchowej, w  w yniku której są oni usuwani również 

z obszaru moralnej em patii149. Zanik kultury wyższej i etyki społecznej są następstw em  

dehum anizacji życia. Życie w  biedzie i ubóstw ie pow oduje obniżenie się potrzeb 

życiow ych do poziom u zaspokojenia potrzeb podstaw owych. Zanikają (lub obniżają się 

w  hierarchii) potrzeby w yższego rzędu, w  tym  autoteliczne, których brak m ożliwości 

zaspokojenia prow adzi w łaśnie do „nędzy duchow ej” i obniżenia poziom u zaufania 

i altruizm u społecznego. Życie sprow adza się w ów czas do zaspokajania potrzeb 

m aterialnych, a celem staje się uzyskanie środków  na przetrwanie.

148 M. Golka (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej..., s. 105.
149 Z. Bauman, Konsumowanie ży c ia ., s. 137.
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1.6. Status społeczno-ekonomiczny jako czynnik różnicujący sytuację 

polskich rodzin

K ażda rodzina posiada pew ną strukturę potrzeb, taką samą z punktu w idzenia 

fizjologicznego, ekonom icznego i społecznego. Czynnikiem  różnicującym  zaspokojenie 

tych potrzeb jes t sposób, jakość i ilość dóbr użytych w  tym  celu. Znaczenie m a także 

m iejsce i czas, w  jak ich  te  potrzeby są zaspokajane, a szczególnie w ielkość użytych 

zasobów  gospodarstw a domowego.

Praw idłow e funkcjonow anie organizm u ludzkiego niezbędnie w ym aga zaspokojenia 

potrzeb fizjologicznych, gdyż niezaspokojenie ich lub tylko częściowe zaspokojenie 

pow oduje pow ażne zaburzenie hom eostazy w  życiu jednostki, co z kolei w iąże się 

z ograniczeniem  lub brakiem  udziału w  pozostałych sferach życia -  ekonom icznej 

i społecznej. Ekonom iczny aspekt życia rodziny łączy się z udziałem  w  gospodarce 

przez w ykonyw anie pracy, stanowiącej źródło dochodu. D ochód zaś zaspokaja potrzeby 

gospodarstw a dom ow ego i społeczne (kulturowe). D ysponow anie dochodem  

rozporządzalnym  i funduszem  swobodnej decyzji pow oduje zw iększenie udziału 

w  rynku dóbr i usług w  celach konsum pcyjnych, co w pływ a na zw iększenie PKB 

(Produkt K rajow y Brutto). Społeczny aspekt życia to  w ym iar instytucjonalny życia 

rodzin i gospodarstw  domowych. Życie w  kontekście rodziny to  udział w  praktykach 

religijnych, kulturze, edukacja dzieci. Życie w  kontekście gospodarstw a dom ow ego to 

korzystanie z pom ocy w szelkich instytucji państw owych, zw iązanych z zaspokojeniem  

potrzeb podstawowych.

Schemat nr 22. Struktura potrzeb rodziny

Potrzeby fizjologiczne

Potrzeby podstawowe -  

zaspokojenie tych potrzeb 

powoduje aktywacje 

potrzeb na wyższym 

poziomie

Aspekt ekonomiczny 

gospodarstwa domowego 

zaspokaja potrzeby 

fizjologiczne

Potrzeby ekonomiczne 

*
Potrzeby ekonomiczne -  

zaspokojenie tych potrzeb 

powoduje zaspokojenie 

potrzeb fizjologicznych 

i potrzeb społecznych -  

rodziny i gospodarstwa 

domowego

Potrzeby społeczne 

 ± ________
Potrzeby społeczne -  

zaspokojenie tych potrzeb - 

potrzeb wyższego rzędu, 

jest możliwe po 

zaspokojeniu potrzeb 

fizjologicznych 

i ekonomicznych

—

Dochód Fundusz

rozporządzal swobodnej
ny decyzji

Aspekt ekonomiczny 

zaspokaja potrzeby 

społeczne rodziny 

i gospodarstwa domowego

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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Struktura potrzeb gospodarstw  dom owych i rodzin jes t dość skomplikowana, niektóre 

potrzeby m uszą być zaspokajane w  krótkim  czasie, inne m ogą być zaspokojone po 

upływ ie dłuższego czasu, niektóre sezonowo, a jeszcze inne w  określonej sytuacji.

Potrzeby pilne zaspokajane są bezpośrednio z dochodu rozporządzalnego. Ten sam 

dochód m oże także zaspokajać potrzeby odroczone w  czasie, jeżeli jego  poziom  jes t 

w ystarczająco wysoki. Fundusz swobodnej decyzji zaspokaja potrzeby odroczone 

w  czasie (przez odkładanie określonych części tego dochodu) oraz potrzeby w yższego 

rzędu, a także sezonowe. Zbyt niski poziom  dochodu rozporządzalnego uniem ożliw ia 

zaspokajanie potrzeb sezonow ych i w yższego rzędu, których zaspokojenie rów nież 

zostaje odroczone. To m oże doprowadzić do pow stania deficytu w  sferze zarów no 

gospodarstw a dom ow ego, jak  i rodziny.

Schemat nr 23. Podział potrzeb ze względu na poziom pilności ich zaspokojenia

M ieszkanie -  konieczność 

posiadania samodzielnego 

mieszkania, jako miejsca:

• realizacji wzorów 

kulturowych

• wypoczynku
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V
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• transport
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i rekreacyjne

• odzież i obuwie
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Zaspokojenie potrzeb sezonowych i odroczonych 
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niewystarczającego dochodu rozporządzalnego
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V
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Potrzeby kulturowe 

także często są 

odraczane w czasie 

z powodu 

niewystarczających 

dochodów

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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Struktura w ydatków  gospodarstw  dom ow ych w  badaniach przeprow adzanych przez 

GUS w yraźnie pokazuje, że głów na część dochodu rozporządzalnego jes t przeznaczana 

na żyw ność -  24,9%  oraz na użytkow anie m ieszkania i energię -  20,8% . W  sumie 

stanowi to  -  45,7% , a w ięc je s t to prawie połow a dochodu rozporządzalnego. Pozostają 

jeszcze w ydatki na potrzeby cywilizacyjne, czyli: transport -  9,6%, łączność -  5,1%, 

pozostałe tow ary i usługi -  5,8%, co daje w  sumie -  20,5% . W ydatki na opłaty stałe 

i potrzeby cyw ilizacyjne w yniosły w  sumie -  66,2% . N astępnie w ydatki sezonow e to: 

restauracje i hotele -  2,9% , w ydatki na zaspokojenie potrzeb w yższych -  rekreacja 

i kultura -  6,5% , co daje w  sumie -  75,6% . Pozostaje zaspokojenie potrzeb zw iązanych 

z w yposażeniem  m ieszkania i prow adzeniem  gospodarstw a dom owego. Przeznaczana 

część dochodu na zaspokojenie tych potrzeb stanowi tylko -  4,7% , zakup odzieży 

i obuw ia -  5,1%  dochodu, usługi i artykuły zdrow otne -  5,1%, na edukację 

przeznaczane je s t tylko -  1,2%, pozostałe tow ary i usługi -  5,8%, w ydatki pozostałe -  

4,1% , kieszonkow e -  1,6%, zakup napojów  alkoholow ych i tytoniu -  2,6%.

Wykres nr 1. Struktura wydatków gospodarstw domowych (w % wydatków ogółem) w 2013 r.

■  żywność i napoje bezalkoholowe

■  napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe

■  odzież i obuwie

■  użytkowanie mieszkania i nośniki energii 

wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

■  zdrowie

■  transport

■  łączność

■  rekreacja i kultura

■  edukacja

■  restauracje i hotele

■  pozostałe towary i usługi

■  wydatki pozostałe

■  kieszonkowe

Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 
domowych, GUS, Warszawa 2014.

Sytuacja dochodow a gospodarstw  dom ow ych jes t czynnikiem  w yraźnie 

różnicującym  poziom  i strukturę wydatków. W yraża się to  m.in. w iększym  obciążeniem  

budżetów  rodzin najuboższych wydatkam i na zaspokojenie potrzeb podstawowych.

Zaspokojenie potrzeb (całej struktury) w ym aga od gospodarstw  dom owych 

posiadania zasobów , o których była m ow a już  wcześniej. Tymi zasobam i są nie tylko te 

czysto ekonom iczne -  dochód rozporządzalny i fundusz swobodnej decyzji, ale także
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w szystkie inne czynniki w ytw órcze, z których m oże korzystać rodzina. Czynniki te 

z punktu w idzenia źródła pochodzenia dzielą się na biologiczne, kulturowe, społeczne 

i ekonom iczne. W szystkie one są w zajem nie od siebie zależne, przenikają się, 

a m ożliwości ich produkcyjnych zastosow ań są odm ienne150. W  tym  rozum ieniu 

zasobam i są zarów no dobra m aterialne, usługi jak  i przedm ioty czy praktyki m ające 

znaczenie sym boliczne (np. przedm ioty kultu religijnego, uczestnictw o w  praktykach 

religijnych itp.).

Tabela nr 2. Zasoby w rodzinie

Rodzaj zasobów Przykład zasobów

Finansowe
• pieniądz w czystej postaci

• kredyt (bankowy, wekslowy, obligacyjny)

• wkład dający tytuł własności do części majątku

Rzeczowe • domy, budowle

• urządzenia, maszyny, zapasy

Ludzkie • liczba członków rodziny

• struktura według wieku, płci

Indywidualne • wykształcenie, wiedza, kwalifikacje
• doświadczenie

Wspólne
• kapitał początkowy

• kapitał społeczny
• transfery międzypokoleniowe

Własne
• potencjał biologiczny
• czas

• kapitał kulturowy

Pozycyjne
• kapitał ludzki
• kapitał kulturowy

• kapitał społeczny
ł  1

Źródło: B. Tomaszewska, Zasoby w rodzinie a jakość życia, [w:] W. Muszyński (red.), Więzi 
w małżeństwie i rodzinie -  zaufanie, współdziałanie, zależność..., s. 123.

W  celu określenia w ysokości dochodów  gospodarstw  dom ow ych przedstaw ię wyniki 

diagnozy społecznej, dotyczącej w arunków  i jakości życia Polaków  w  2013 roku. 

Poziom  dochodów  gospodarstw  dom owych jes t w yznacznikiem  poziom u życia rodzin 

i podstaw ow ym  czynnikiem  w arunkującym  zaspokojenie ich po trzeb151. Posiadane 

zasoby indywidualne łącznie z pozycyjnym i pow inny im plikow ać zasoby finansowe, 

a następnie rzeczowe, które z kolei dają m ożliw ość posiadania zasobów  wspólnych. 

Zasoby w łasne i ludzkie są intelektualnym  w yznacznikiem  statusu społecznego danej 

rodziny.

150 B. Tomaszewska, Zasoby w rodzinie a jakość życia, [w:] W. Muszyński (red.), Więzi w małżeństwie 
i rodzinie -  zaufanie, współdziałanie, zależność., s. 122.
151 Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Raport MPiPS, Warszawa 2014.
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Tabela nr 3. Dochody w lutym/marcu 2013 r. gospodarstw domowych według grupy społeczno- 
ekonomicznej i typu aktywności ekonomicznej

Grupa społeczno-ekonomiczna 
i typ aktywności ekonomicznej

Dochody netto  w zł

na gospodarstwo domowe na osobę na jednostkę ekwiwalentną

Pracownicy 4118,85 1440,53 1917,14

Rolnicy 3404,03 879,32 1293,13

Pracujący na własny rachunek 5059,95 1669,33 2313,80

Emeryci 2473,24 1374,75 1494,39

Renciści 1856,81 1004,87 1100,34

Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł 1313,30 737,35 808,12

Bez bezrobotnych 3496,13 1450,37 1787,22

Z bezrobotnymi 2750,58 729,18 1063,37

Ogółem 3391,01 1348,67 1685,15

Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

Jak przedstaw ia pow yższa tabela, najw yższe dochody na gospodarstw o dom owe 

osiągają pracujący na w łasny rachunek -  5059,95 zł netto (sam ozatrudnieni -  w łasna 

działalność gospodarcza), najniższe z kolei utrzym ujący się z niezarobkow ych źródeł 

utrzym ania -  1313,30 zł netto. Istotnym  czynnikiem  różnicującym  gospodarstw a 

dom ow e jest liczba posiadanych dzieci w  rodzinie.

Tabela nr 4. Dochody w lutym/marcu 2013 r. gospodarstw domowych według typu gospodarstwa

Typ gospodarstwa
Dochody ne tto  w zł

na gospodarstwo domowe na osobę na jednostkę ekwiwalentną

Jednorodzinne:
Małżeństwa bez dzieci 3530,46 1669,93 2031,98
Małżeństwa z 1 dzieckiem 4246,26 1343,28 1908,78
Małżeństwa z 2 dzieci 4554,56 1104,04 1724,62
Małżeństwa z 3 i więcej dzieci 4089.10 744,01 1275,09
Rodziny niepełne 2677,38 1033,71 1349,63

Wielorodzinne 4966,55 912,55 1505,26

Nierodzinne:
Jednoosobowe 1761,46 1761,46 1614,44
Wieloosobowe 2752,56 1124,18 1446,46

Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

W  tym  przypadku najw yższy dochód na osobę osiągają m ałżeństw a bez dzieci -  

1669,93 zł. N ajniższy m ałżeństw a z trojgiem  i w iększą liczbą dzieci -  744,01 zł. B iorąc 

pod uw agę strukturę w ydatków  gospodarstw  domowych, w ysokość dochodu na osobę 

będzie pom niejszona o w ydatki stałe. Fundusz swobodnej decyzji zatem  będzie bardzo 

mały, nie będzie go w cale lub pozostanie deficyt dochodu w  stosunku do wysokości 

w ydatków  stałych.
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Tabela nr 5. Sposób gospodarowania dochodem przez gospodarstwa domowe w latach 2009-2013

20 25 30 35 40 45

Procent gospodarstw domowych 

Żródlo: Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

O dsetek gospodarstw  dom owych, w  których dochód rozporządzalny nie w ystarcza na 

zaspokojenie potrzeb żywieniow ych, jes t bardzo mały, stanowił 1,82% w  2013 roku. 

W ięcej je s t takich gospodarstw  dom owych, gdzie dochód jes t w ystarczający na 

zaspokojenie w szystkich potrzeb -  9,43% , a najwięcej takich gdzie dochód 

rozporządzalny w ystarcza na zaspokojenie w szystkich potrzeb podstaw ow ych, ale przy 

oszczędnym  gospodarow aniu, w  2013 roku takich gospodarstw  dom ow ych było 

37,05% .

Tabela nr 6. Radzenie sobie gospodarstw domowych przy uzyskiwanych dochodach w latach 2009-2013

z w ielką  trudnością z trudnością z pew ną trudnością raczej ła tw o

Sposoby radzenia sobie

Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

G ospodarstw  dom owych, które osiągają dochody na poziom ie w ystarczającym  na 

zaspokojenie w szystkich potrzeb, było w  2013 roku zaledwie 5%. N atom iast radzących 

sobie z w ielką trudnością i z trudnością było w  2013 roku w  sumie 37%. W zrosła liczba
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gospodarstw  dom owych, które radzą sobie z pew ną trudnością z zaspokojeniem  

potrzeb, w  2009 i 2011 roku było to 34%, w  2013 -  36%.

Poziom  dochodu rozporządzalnego jest w skaźnikiem  zam ożności gospodarstw a 

dom ow ego i m oże także określać jego  oczekiw any przez społeczeństw o status 

kulturowy. Z  tym  że status kulturow y opiera się na kapitale kulturow ym  członków  

rodziny, a ten  na zasobach kulturowych. B iorąc pod uw agę zjaw isko dekom pozycji klas 

społecznych, m oże dochodzić do sytuacji, gdy gospodarstw a dom owe typu 

robotniczego posiadają wysoki status materialny, a nis ki status kulturow y i odw rotnie -  

rodziny typu inteligenckiego posiadają gospodarstw a dom ow e o niskim  statusie 

materialnym , a kapitał kulturow y m a w ysoki status. W  przypadku rodziny inteligenckiej 

problem em  jest brak środków  na zaspokojenie potrzeb kulturowych, edukacyjnych, 

a w  przypadku rodziny robotniczej środki te  są przeznaczane najczęściej na udział 

w  kulturze popularnej i masowej.

Zaburzenie statusu kapitału kulturow ego w  hierarchii społecznej spow odow ane jest 

przez dekom pozycję klas społecznych, czyli zanik w artości kapitału kulturow ego na 

rynku pracy. Jest to proces obniżenia wysokiej w artości pracy intelektualnej, 

a podw yższenie w artości pracy fizycznej. Podw yższenie w artości ekonomicznej pracy 

fizycznej, a obniżenie w artości ekonomicznej pracy intelektualnej je s t czynnikiem  

niebezpiecznym  dla rów now agi kulturowej społeczeństwa.

U żyw ając określenia rów now aga kulturow a, m am  na m yśli uw arunkow ane 

kulturow o i społecznie akceptow ane właściw ie zinternalizow ane konw encje kulturow e, 

w  tym  w ysoko rozw inięte wartości moralne. R odzina jes t najw yższą w artością z punktu 

w idzenia rów now agi kulturowej. D ysponuje ona rozw iniętą w iedzą ogólną na poziom ie 

pozw alającym  interpretow ać w  sposób kreatyw ny i św iadom y otaczający świat. Jej 

członkow ie posiadają podstaw ow ą wiedzę na tem at kultury wyższej (pozw alającą na 

w ybór w  zakresie udziału w  kulturze wyższej) i um iejętność odróżnienia kultury 

wyższej od kultury popularnej. Członkow ie rodziny, w  której jes t zachow ana 

rów now aga kulturowa, m ają także przygotow anie m erytoryczne na poziom ie 

akadem ickim  z danej dziedziny nauki. R ów now aga kulturow a w  tym  przypadku określa 

poziom  zasobów  kulturowych, czyli cech pożądanych w  społeczeństwie. P rzew aga cech 

przeciw nych do wyżej w ym ienionych prow adzi do ubożenia zasobów  kulturowych, 

obniżenia lub zaniku potencjału kulturow ego społeczeństwa. Znajduje to  swoje odbicie 

w e w zroście pseudow artości kultury popularnej i konsum pcji, której w artość w yznacza 

ilość, jakość zaś nie m a w iększego znaczenia.
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D ekom pozycja klas społecznych idzie zatem  w  parze z dekom pozycją w yceny 

w artości zaw odów  na rynku pracy. W  Polsce m ożna się spotkać z w yższą w yceną 

zaw odów  fizycznych w yspecjalizow anych152, a naw et niew yspecjalizow anych153, od 

zaw odów  um ysłowych. Z aw ody um ysłow e w ym agają w ysokich kwalifikacji, są 

obarczone w ielką odpow iedzialnością i w ym agają dużego w kładu intelektualnego oraz 

w ykonyw ania danych sekwencji czynności um ysłow ych pod presją czasu. Sytuacja taka 

doprow adza do zaniżenia w artości um iejętności i pracy w ysoko w ykształconych 

pracow ników  um ysłow ych154, których dochody często są niższe niż pracujących 

fizycznie155. Jest to charakterystyczne dla m arksizm u, która to ideologia przypisała 

klasie robotniczej szczególną rolę w  w alce z kapitalizm em . Ale w  czasach, kiedy 

w artością jest rozwój realizow any za sprawą osiągnieć różnych dziedzin nauki, to  

w łaśnie jednostki w ykształcone pow inny osiągać w ysokie dochody (oczyw iście 

w  korelacji z um iejętnościam i nabytym i w  toku  nauki), tym czasem  sytuacja zm ienia się 

w łaśnie na podstaw ie rynkowej w yceny w artości pracy.

O gólnie rzecz biorąc, obecnie w  Polsce najbardziej cenione są zaw ody w arstw y 

inteligencji technicznej i techników  (z w yższym  w ykształceniem ). N astępnie zaw ody 

w arstw y robotniczej w ym agające kwalifikacji (wykształcenie średnie). Najmniej 

cenione są zaw ody w arstw y inteligencji nietechnicznej, czyli inteligencji 

hum anistycznej, co stanowi poważne zagrożenie dla edukacji i przekazu w artości 

w yższych zw iązanych z kulturą, poniew aż w łaśnie ta  w arstw a opiera się ekspansji 

kultury popularnej.

Procesem  stanow iącym  zagrożenie dla populacji i będącym  czynnikie m 

dekom pozycji klas społecznych są w  Polsce m igracje i em igracje zarobkowe.

152 Prace wymagające wyuczonych umiejętności w szkołach średnich lub zawodowych. Wykształcenie 
potwierdzone jest uzyskaniem określonych kwalifikacji zawodowych.
153 Prace niewymagające specjalnych kwalifikacji ani przygotowania. Nauka zawodu polega na 
przyuczeniu, czyli pokazaniu sekwencji prostych czynności, które pracownik ma wykonać.
154 Nie dotyczy pracowników korporacji -  także reprezentujących wysoki poziom wykształcenia 
i specjalizacji -  których praca jest wysoko ceniona. Nie jest to jednak praca w służbie instytucji 
publicznych służących zaspokojeniu potrzeb społecznych -  takich jak edukacja, służba zdrowia, pomoc 
społeczna.

Moje rozważania dotyczą pracowników umysłowych średniego i niskiego szczebla, o wysokim 
poziomie wykształcenia. Pracują oni w instytucjach publicznych lub z braku możliwości znalezienia 
pracy w zawodzie wyuczonym w III sektorze gospodarki. W skrajnych przypadkach, które są częste, 
nawet w I i II sektorze u prywatnych pracodawców, co także często wiąże się z zatrudnieniem 
w nierejestrowanej sferze rynku pracy.
155 Jest to niesprawiedliwy i niedopuszczalny paradoks oddziaływania wolnego kapitalistycznego rynku 
znany zresztą w Polsce już z drugiej połowy lat 80. XX wieku w PRL, kiedy pracownicy fizyczni osiągali 
dochody wyższe od pracowników umysłowych. Oczywiście należy wziąć pod uwagę fakt, że wyższe 
dochody pracowników fizycznych związane były z ideologią marksistowską, a obecnie paradoks ten 
wiąże się właśnie z „kulturą kapitalizmu”.
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W  krajach U nii Europejskiej Polscy pracow nicy w ykonujący prace fizyczne 

niew ym agające w ysokich um iejętności osiągają w ielokrotnie w yższe dochody niż 

inteligencja nietechniczna. W ym ienione wyżej czynniki prow adzą do destabilizacji 

i zm iany statusu ekonom icznego zaw odów , a tym  samym  do obniżenia w artości 

w ykształcenia na poziom ie w yższym  oraz obniżenia w artości nauk hum anistycznych.

W zory kulturow e odtw arzane przez rodzinę inteligencką i robotniczą różnią się 

znacznie w  zakresie posiadanych zasobów  kulturow ych i kapitału kulturowego. W yższy 

kapitał rodzin inteligenckich i przew ażnie niższy rodzin  robotniczych odzw ierciedla styl 

życia w  kontekście poziom u odtw arzanych w zorów  kulturowych, w  tym  udziału 

w  kulturze wyższej. D latego wysoki poziom  ekonom iczno-m aterialny gospodarstw  

dom ow ych w  Polsce bardzo często nie idzie w  parze z zasobam i i kapitałem  

kulturow ym . D ekom pozycja klas społecznych oraz ekonom iczna (rynkow a) w ycena 

w artości danego zawodu, prow adzą do zaniżania w artości zaw odów  w ykonyw anych 

przez w ysoko w ykształconą inteligencję, zw łaszcza hum anistyczną. W  przyszłości 

zagraża to klasie średniej, k tóra m oże zacząć zanikać i tw orzyć -  ze w zględu na niski 

status m aterialny -  klasę niższą, mim o że jednostki tw orzące rodziny będą m iały 

wysoki poziom  kapitału kulturowego.

Schemat nr 24. Dekompozycja klas społecznych i zawodów w kontekście gospodarki wolnorynkowej

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Polityka państw a w  tym  względzie podlega w olnem u rynkow i i pom im o tw orzenia 

program ów  m ających na celu w alkę z bezrobociem , a także zm ianę zawodu, nie odnosi
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zam ierzonego skutku. Podobnie m alejące znaczenie zw iązków  zaw odow ych oraz coraz 

częściej ich brak w  przedsiębiorstw ach (zw łaszcza w  pryw atnych firm ach) skutkują 

w zrostem  nierejestrowanej sfery pracy. W  coraz większej liczbie zakładów  pracy, 

zw łaszcza o korporacyjnej organizacji pracy, rozszerza się zjaw isko w ykonyw ania 

czynności zaw odow ych na stanow isku pracy w  w arunkach izolacji. Pow oduje to 

alienację i prow adzi do pow stania zjaw iska dehum anizacji jednostki w  m iejscu pracy. 

Z jaw isko dehum anizacji prow adzi do anonim izacji jednostek, a przez to do obniżenia 

lub braku poczucia solidarności w  m iejscu pracy.

M ając na uw adze związki zaw odow e, należy pam iętać o tych światłych członkach 

klasy robotniczej, którzy w alczyli o praw a w szystkich grup zaw odow ych -  nie tylko 

robotników  -  i doprowadzili do ukonstytuow ania pierwszego zw iązku zaw odow ego 

N SZZ „Solidarność” . W spierani byli w  negocjacjach z w ładzam i PR L przez opozycyjną 

inteligencję. W spółczesna w arstw a robotnicza w ykw alifikow ana to  część klasy średniej, 

której brakuje już  w  obecnej „Solidarności” . W  minionej epoce „Solidarność” 

reprezentow ała cele różnych grup zawodowych. Obecnie zw iązki zaw odow e, których 

zadaniem  jes t obrona interesów  pracow ników , stały się dla pracodaw ców  opozycją 

całkowicie zbędną. N adużycia pracodaw ców  i coraz gorsze traktow anie kapitału 

ludzkiego156 pokazują jednak  -  zw łaszcza pracującej części społeczeństw a -  że obrona 

praw  pracow ników  jes t konieczna. Stabilne form y zatrudnienia zaspokajają potrzebę 

bezpieczeństwa. Gdy duże grupy społeczno-zaw odow e czują się zagrożone, ich 

potrzeba bezpieczeństw a jes t niezaspokojona, w zrasta ranga roli polityki zabezpieczenia 

socjalnego. K onstytuują się now e priorytety zw iązane z zabezpieczeniem  socjalnym, 

takie ja k  w alka o strukturalne zabezpieczenie stabilnych form  zatrudnienia, co powinno 

być podstaw ow ym  postulatem  polityki p racy 157. Pojęcie „bezpieczeństw o socjalne” to 

pośrednia postać polityki rodzinnej , m ająca na celu zabezpieczenie form  zatrudnienia, 

a zatem  sytuacji ekonom iczno-bytow ej jednostki i jej gospodarstw a domowego.

Status społeczny (zw iązany z w ykształceniem  członków  rodziny) i ekonom iczny 

rodziny, nie zaw sze są skorelowane i różne m ogą być poziom y jednego i drugiego. 

R ozpatrując go, należy zatem  osobnej analizie poddać poziom  statusu społecznego, 

który je s t w yrazem  zasobów  kulturow ych i kapitału kulturow ego i osobnej status

156 Przez kapitał ludzki rozumiem tu inteligencję i robotników wykwalifikowanych, czyli specjalistów. 
Ich praca powinna być szanowana i odpowiednio wynagradzana, a forma zatrudnienia powinna opierać 
się na pracowniczej formie zatrudnienia, czyli umowie o pracę.
157 J. Bartkowski, Najnowsze trendy społeczne a teoria uwarstwienia, [w:] A. Bobko, B. Marek- 
Zborowska (red.), Równi ale różni -  Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 147.
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ekonomiczny, który określa poziom  m aterialno-bytow y na podstaw ie dochodów, 

a zatem  m ożliw ości konsum pcyjne rodziny. Status ekonom iczny nie określa jakości 

konsum pcji, poniew aż ta  m oże być określona przez analizę poziom u kapitału 

kulturowego. N iższa jakość i ilość konsum pcji m oże być zw iązana z poziom em  

dochodów, co utrudnia analizę statusu społecznego przez pryzm at statusu 

ekonom icznego.
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1.7. Podstawy prawne i instrumenty polityki rodzinnej w Polsce

Polityka rodzinna służy zapew nieniu godnych w arunków  życia tej części 

społeczeństwa, która nie jes t w  stanie zapew nić sobie sama środków  służących do 

udziału w  rynku dóbr i usług. D obra infrastruktura, czyli urządzenia i instytucje 

niezbędne do w łaściw ego funkcjonow ania społeczeństw a (oraz gospodarki), tw orzy 

godne w arunki życia. Sieć stosunków  społecznych, w  której uczestniczy jednostka 

obejm uje pracę i w ysokość dochodów, udział w  życiu społecznym  i kulturze (wyższej). 

Od ich jakości, a także ilości zależy w szechstronny rozwój jednostek  zw iązany 

z w ykształceniem , rodzajem  w ykonyw anej pracy, m iejscem  zam ieszkania, dostępem  do 

dóbr. Przekłada się to  na m ożliwości osiągnięcia pożądanego statusu społecznego, 

uzależnionego także od nakładu pracy i zdolności. Jest to  awans społeczny na poziom ie 

um ożliw iającym  zaspokojenie potrzeb w yższego rzędu, a w  rezultacie dowolne 

kształtow anie stylu życia.

Realizacji tych celów  służą norm y praw ne zapisane w  K onstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, k tóre są nadrzędne w  stosunku do całości porządku praw nego. Instrum enty 

praw a są podzielone na praw a negatyw ne zakładające nieingerencję państw a w  życie 

obywateli oraz dotyczące praw  i w olności obywatelskich. Praw a pozytyw ne dotyczą 

praw  socjalnych, czyli ochrony obywateli przed skutkam i związanym i z czynnikami, na 

które jednostki nie m ają w pływ u (np. u trata  pracy). Instrum entam i w ykonaw czym i158 są 

ustawy.

K onstytucja Rzeczpospolitej Polskiej została uchw alona (po zm ianie ustroju) 

2 kw ietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 N r 78 poz. 483). Punktem  w yjściow ym , który 

określa rodzinę jako  byt szczególny w  postaci najm niejszej grupy społecznej, jes t art. 18 

o następującym  brzm ieniu: m ałżeństw o jako  związek kobiety i mężczyzny, rodzina, 

m acierzyństw o i rodzicielstw o znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 

P o lsk iej159. Artykuł ten  określa m ałżeństw o jako  ukonstytuow any zw iązek osób płci 

przeciwnej -  biologicznej i kulturowej, a także zapew nienia ochronę i opiekę rodzinie 

z dziećmi.

A rtykuł 71 punkt 1 m ówi o pom ocy materialnej i społecznej, czyli dostępie do 

instytucji państw ow ych, takich jak  opieka społeczna, służba zdrowia, edukacja, czyli

158 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest zbiorem podstawowych praw obywatelskich. Regulują one 
podstawowe zasady funkcjonowania państwa Polskiego. Ustawy są dokumentami wykonawczymi.
159 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Opracowana na podstawie: Dz. U. 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r, Nr 114, poz. 
946.
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tych instytucji, do których dostęp jes t bezpłatny. W  punkcie 1 znajduje się zapis

0 pom ocy rodzinom  z dysfunkcjami, a także w ie lodzietnym 160 i niepełnym. Punkt 2 

m ówi o praw ie do szczególnej pom ocy i ochronie m atki przed urodzeniem  dziecka i po 

jego  urodzeniu161. D otyczy to  dostępu do systemu opieki zdrow otnej, ochrony socjalnej 

oraz ochrony prawnej przed zw olnieniem  z pracy.

K olejny artykuł, który przedstaw iam , odnosi się także do rodzin w  kontekście 

w ykonyw anych przez jej członków  ról zaw odow ych. Artykuł 24 mówi, że państw o 

chroni praw nie pracow ników , sprawując nadzór nad w arunkam i w ykonyw ania p racy162. 

N adzór dotyczy m.in. form  zatrudnienia adekw atnych do realnych w arunków  

w ykonyw ania pracy. Zatrudnienie na podstaw ie um ów  cyw ilno-praw nych (um ow a 

zlecenie, um ow a o dzieło) m oże nastąpić na czas w ykonania określonej pracy. 

N atom iast zatrudnienie na czas dłuższy i o nieokreślonym  term inie zakończenia pracy 

w inno nastąpić tylko na podstaw ie um ow y o pracę -  pierwszą na czas próbny (do trzech 

m iesięcy), drugą na okres jednego roku, trzecią na czas n ieokreślony163 (szczegóły 

dotyczące w arunków  pracy i zatrudnienia reguluje K odeks Pracy).

A rtykuł 65 określa dodatkow e -  ogólne -  w arunki zatrudnienia, takie jak: w olność 

w yboru zaw odu i m iejsca pracy, zakaz pracy dzieci do lat 16, m inim alną w ysokość 

wynagrodzenia. D otyczy także prow adzenia polityki polegającej na racjonalnym

1 pełnym  w ykorzystaniu potencjału kapitału ludzkiego, czego w yrazem  jes t 

zm niejszanie bezrobocia164. Zlikw idow anie lub naw et ograniczenie bezrobocia jes t 

procesem  trudnym  i w ym agającym  czasu. Jak pokazuje praktyka, dopuszczenie do 

pow stania bezrobocia w yw ołuje bardzo duże problem y społeczne, które generują 

ogrom ne koszty obciążające budżet państwa. Jedynym  sensow nym  w yjściem  jest 

tw orzenie now ych m iejsc pracy, praca tym czasow a w  dłuższej perspektyw ie nie ma 

w iększego sensu.

160 Wielodzietność w rodzinie to nie dysfunkcja ani forma patologii. W Polsce rodziny wielodzietne 
często mają problemy natury materialno-bytowej, czyli deficyty o podłożu ekonomicznym. W takich 
rodzinach mogą pojawić się dysfunkcje a także formy patologii, jednak posiadanie większej liczby dzieci 
jest w rodzinie zjawiskiem normalnym (biologicznym), ale też indywidualnym i świadomym, chociaż nie
zawsze.
161 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
162 Tamże.
163 To właśnie rodzaj umowy lub niechęć pracodawcy do wiązania się z pracobiorcą na czas nieokreślony 
może prowadzić do nadużyć. Zatrudnienie może nastąpić na podstawie umowy cywilno-prawnej. Jednak 
nawet w przypadku umowy o pracę po zakończeniu trwania stosunku pracy w przypadku drugiej umowy, 
pracodawca może oficjalnie nie zawiązać z pracownikiem nowego stosunku pracy (trzeciej umowy na 
czas nieokreślony), tylko podpisać z pracownikiem kolejną umowę po okresie jednego miesiąca, a wtedy 
może to uczynić tak jak w przypadku zatrudnienia pierwszy raz, czyli podpisać z pracobiorcą dwie 
umowy na czas określony i dopiero trzecią na czas nieokreślony.
164 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
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A rtykuł 66 dotyczy bezpieczeństw a i higieny pracy, praw a do w ypoczynku w  postaci 

urlopu, dni w olnych od pracy a także określa norm y czasu p racy165. Praca powinna być 

wartością, która pozw ala realizow ać aspiracje jednostek  na stanow iskach (zgodnych 

z wykształceniem ). A  zatem  praca pow inna mieć swój etos. W  przypadku pracy 

fizycznej trudno jest mówić o etosie, chociaż są zaw ody i jednostki, dla których praca 

fizyczna jes t satysfakcjonująca pom im o niskiego jej statusu. W  przypadku kiedy praca 

nie jes t w artością autoteliczną i nie m a dla jednostki etosu, powinna stanowić solidne 

oparcie ekonom iczne dla jednostki i tym  sam ym  rodziny. P raw  pracow niczych m ogą 

bronić związki zaw odow e, o ile takow e działają w  danym  zakładzie pracy.

A rtykuł 59 określa ogólne w arunki zrzeszania się w  zw iązkach zawodow ych, ich 

upraw nienia do podejm ow ania określonych działań (np. strajków, protestów, 

rokow ań)166. N ależy jednak  w ziąć pod uw agę to, że choć zw iązek zaw odow y może 

pow stać w  w iększości zakładów  pracy, z w nioskiem  o jego  pow ołanie musi wystąpić co 

najmniej dziesięciu pracow ników . I tu  często pojaw ia się problem, poniew aż nawet 

jeżeli znajdą się inicjatorzy, to  powstaje pytanie, czy uda  im się przekonać pozostałych 

pracow ników  do działalności w  zw iązku zawodowym . Zw iązek zaw odow y jest 

organizacją chroniącą pracow ników  i istnieje w  m iejscu pracy gdzie najczęściej m oże 

dojść do naruszenia praw  pracow niczych. Zw iązki zaw odow e są w  dzisiejszych czasach 

szczególnie potrzebne w  każdym  zakładzie pracy, ale należałoby przedefiniow ać formę 

ich funkcjonowania, tak  ażeby stały się jeszcze bardziej skuteczne i chroniły 

pracowników.

O prócz artykułów  m ających za zadanie ochronę obyw ateli przed naruszeniem  ich 

praw  poniżej przedstaw iam  te, które odnoszą się do zabezpieczenia socjalnego.

A rtykuł 67 określa ogólne warunki przyznania praw a do zabezpieczenia społecznego, 

czyli niezdolność do pracy ze w zględu na chorobę lub inw alidztw o oraz osiągnięcie 

wieku emerytalnego. Artykuł ten  dotyczy także  zabezpieczenia społecznego 

bezrobotnych.

A rtykuł 68 dotyczy praw a do ochrony zdrow ia przez każdego obyw atela RP. Artykuł 

ten  m ówi o zapew nieniu szczególnej opieki zdrow otnej dzieciom, kobietom  ciężarnym, 

osobom  niepełnospraw nym  i osobom  w  podeszłym  wieku.

165 Tamże.
166 Tamże.
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Artykuł 75 dotyczy prow adzenia polityki m ieszkaniow ej167. G ospodarka 

kapitalistyczna jes t nastaw iona na budow ę i sprzedaż now ych m ieszkań. N ależy jednak  

zauważyć, że ich ceny są często tak  wysokie, że żaden bank nie udzieli kredytu 

m ałżeństwom , które chcą zakupić w łasne lokum. Polityka m ieszkaniow a państw a 

pow inna m ieć na celu urealnienie zakupu w łasnego m ieszkania przez klasę średnią, 

a także m ożliwość spłaty kredytu m ieszkaniowego.

Powyżej przedstaw ione artykuły dotyczą zabez pieczenia socjalnego. Zabezpieczenie 

socjalne to  zasiłek lub renta w  przypadku niezdolności do pracy, następnie 

gw arantow any przez państw o dostęp do publicznej (bezpłatnej) służby zdrow ia 

i ochrony socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Rów nież w  tej kategorii m ieści się 

budow a i dystrybucja m ieszkań socjalnych.

W  sferze ekonomicznej podstaw ow ym  zadaniem  rządu jes t ustalenie najniższej pensji 

krajowej, a następnie uregulow anie w ysokości podatku od dochodu. Jeśli chodzi

0 politykę pracy, to  jej celem  jes t ochrona praw  pracow ników  i um ożliw ienie 

korzystania ze św iadczeń społecznych (np. dostęp do służby zdrowia, św iadczenia 

z urzędu pracy w  przypadku utraty pracy).

Elem entam i infrastruktury społecznej są instytucje będące w łasnością państw a lub 

w ynajęte przez państw o w  celu realizacji św iadczeń na rzecz społeczeństwa. Są to 

szpitale, osiedla m ieszkaniow e przeznaczone na cele kom unalne, żłobki, przedszkola, 

szkoły.

Podstaw ą praw ną funkcjonow ania polityki społecznej je s t ustaw a z dnia 12  m arca 

2004 r. o pom ocy społecznej (Dz. U. 2004 N r 64 poz. 593). U staw a ta  ustala i reguluje 

funkcje i zakres polityki społecznej, w  tym  rodzinnej, rodzaje pomocy, 

określa jej beneficjentów , strukturę instytucjonalną oraz funkcje kontrolne.

Artykuł 2 określa upraw nione do skorzystania z pom ocy jednostki i rodziny 

w  przezw yciężeniu trudnych sytuacji, k tóre zaburzają ich porządek życiow y i u trudniają 

zaspokojenie potrzeb podstaw owych. Takie sytuacje -  jak  mówi art. 3 ustaw y uw łaczają 

godności człowieka. N astępnie artykuł m ówi o zadaniach pom ocy społecznej , k tóra  za 

pośrednictw em  celow ego i adekw atnego działania skierowanego na zlikw idow anie 

danej dysfunkcji m a trw ale w ybaw ić rodzinę (lub osobę) od następstw  związanych 

z obniżaniem  się jakości życia i m ożliwości zaspokajania po trzeb168. Chodzi o to, żeby 

działania te  były na tyle skuteczne, aby dana rodzina, do której skierowana je s t pomoc,

1 67 Tamże .
168 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593.
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trw ale w róciła do poziom u życia, na jak im  egzystow ała przed pojaw ieniem  się 

dysfunkcji pow odujących obniżenie jego  jak o śc i169. Przedstaw ione artykuły ustaw y 

o pom ocy społecznej prezentują jej instytucjonalną strukturę, posiadającą odpowiednie 

instrum enty zarów no służące do pom ocy społecznej rodzinie potrzebującej wsparcia, 

jak  i kw alifikujące daną rodzinę jako  dysfunkcyjną lub patologiczną. D otyczy to  także 

m ożliwości i zakresu pom ocy w  konkretnym  przypadku. Celem  zapisów  niniejszej 

ustaw y jest pom oc rodzinom , których zasoby są niew ystarczające do zaspokojenia 

potrzeb. W  dom yśle są to potrzeby niższego rzędu. U dzielaniem  pom ocy zajm ują się 

pow ołane do tego celu instytucje rządow e i sam orządow e, przy ewentualnej w spółpracy 

z instytucjami pozarządowym i. A rtykuł 3 mówi, że zadaniem  pom ocy społecznej -  

oprócz udzielenia pom ocy -  je s t zapobieganie sytuacjom  dysfunkcji i patologii przez 

pow ołane do tego organy.

W  tym  m iejscu przedstaw ię instrum enty służące do w yznaczania w ysokości 

św iadczeń oraz poziom u konsum pcji i funkcjonow ania rodziny w  strukturze społecznej. 

Instrum enty finansow e to  takie środki, które powinny zapew nić ciągłość konsum pcji 

(na niższym  poziom ie, ale zaspokajającej potrzeby podstaw ow e). Zw iązane jes t to 

z utrzym aniem  socjalnej funkcji państw a przez realizację polityki społecznej. 

Instrum enty w ytw orzone do niw elow ania ryzyka socjalnego to  fundusze socjalne, 

w śród których najw ażniejsze to :

Fundusz G w arantow anych Św iadczeń Pracow niczych -  podstaw a prawna: ustaw a 

o ochronie roszczeń pracow niczych w  razie niew ypłacalności pracodaw cy 

z 29.12.1993 r. (Dz. U. N r 1 z 1994 r. poz. 1). Aktualnie działa on na podstaw ie ustaw y 

z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz. U. N r 158, poz. 1121). Fundusz działa zgodnie z D yrektyw ą 

Parlam entu Europejskiego i Rady nr 2002/74/W E z dnia 23 w rześnia 2002 r . 

zm ieniającą D yrektyw ę Rady nr 80/987/EW G  z dnia 20 października 1980 r. Fundusz 

od stycznia 2002 roku podlega dyspozycji m inistra w łaściw ego do spraw pracy, 

utw orzonych zostało 16 biur terenowych. Fundusz jest finansow any z obow iązkow ych 

składek w płacanych przez pracodaw ców  i zw rotów  sum w ypłaconych w  form ie 

świadczeń pracow niczych. Fundusz jest dofinansowany z budżetu państwa.

Fundusz Pracy -  podstaw a praw na: ustaw a o zatrudnieniu i przeciw działaniu 

bezrobociu z dnia 14 grudnia 1996 roku (Dz. U. N r 47 z 1996 roku.). Fundusz od 

kw ietnia 2002 roku podlega M inistrow i w łaściw em u do Spraw Pracy. Instytucjam i

169 Tamże.
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terenow ym i są urzędy pracy. Fundusz jes t finansow any ze składek 2,45%  kwoty 

stanowiącej podstaw ę w ym iaru składek na ubezpieczenia em erytalne i rentow e od 

1999 r .170 oraz dotacji z budżetu państwa.

Fundusz U bezpieczeń Społecznych -  podstaw a prawna: ustaw a z dnia 13 

października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. N r 205, poz. 1585 

z 2009 r. z późn. zm.). Fundusz podlega Zakładow i U bezpieczeń Społecznych. 

Finansow any jes t ze składek na ubezpieczenie społeczne (część składki 

n ieprzekazyw ana na konto otw artych funduszy emerytalnych), odsetki z rachunków  

bankow ych funduszu, dotacja z budżetu państwa, w płaty z Funduszu R ezerw y 

Dem ograficznej. Fundusz U bezpieczeń Społecznych dzieli się na: Fundusz Em erytalny, 

Fundusz Rentowy, Fundusz Chorobowy, Fundusz W ypadkow y, Fundusz R ezerw ow y 

(uzupełnia fundusze; rentowe, chorobow e oraz w ypadkow e).

Fundusz R ezerw y D em ograficznej -  podstaw a prawna: ustaw a z dnia 13 

października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Fundusz podlega 

Zakładow i U bezpieczeń Społecznych. Fundusz finansow any jes t ze środków  

pochodzących z pryw atyzacji m ienia Skarbu Państw a i odsetek z lokat oraz inwestycji 

w  papiery wartościowe.

K asa Społecznego U bezpieczenia R olniczego -  podstaw a prawna: ustaw a z dnia 20 

grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym  rolników  (Dz. U. N r 50, poz. 291 

z 2008 r. z późn. zm.). K asa podlega M inistrow i R olnictw a i Rozw oju Wsi. 

W ykorzystuje fundusz składkow y ubezpieczenia społecznego rolników, dzięki tem u 

posiada kapitał, którym  sama zarządza.

Państw ow y Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnospraw nych -  podstaw a prawna: 

ustaw a z dnia 9 m aja 1991 roku, o zatrudnieniu i rehabilitacji zaw odow ej osób 

niepełnospraw nych (Dz. U. N r 46.) Fundusz podlega M inistrow i Polityki Społecznej. 

Finansow any jes t z w płat zakładów  pracy, gdzie składki są obow iązkow e w  przypadku 

zatrudniających co najmniej 25 pracow ników  (nie dotyczy zakładów , w  których poziom  

zatrudnienia osób niepełnospraw nych wynosi nie mniej niż 6%), dotacji z budżetu 

państwa, dobrowolnych w płat dokonyw anych przez zakłady pracy i inne.

Fundusz A lim entacyjny -  podstaw a prawna: ustaw a o funduszu alim entacyjnym  

z dnia 18 lipca 1974 roku (Dz. U. N r 45, poz. 200 z 1991 r.). Fundusz podlegał 

M iejskim  O środkom  Pom ocy Społecznej, w  maju 2005 roku fundusz został

170 J. Auleytner, Polska polityka społeczna, WSP TWP, Warszawa 2005, s. 231.
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zlikwidowany. Finansow any był z należności od osób zobow iązanych do płacenia 

alim entów  i z budżetu państwa. Obecnie św iadczenia z funduszu alim entacyjnego 

udzielane są na podstawie: ustaw y z dnia 7 w rześnia 2007 roku o pom ocy osobom  

upraw nionym  do alim entów  (Dz. U. z 2009 r. N r 1, poz. 7 z późn. zm.).

Państw ow y Fundusz K om batantów  podlega M inistrow i Polityki Społecznej. 

F inansow any jes t w  większości ze środków  budżetu państwa.

K rajow y Fundusz M ieszkaniow y -  podstaw a prawna: ustaw a z 1995 roku, (Dz. U. 

N r 133, poz. 654). Fundusz podlega Radzie Nadzorczej Banku G ospodarstw a 

K rajow ego. Finansow any jes t ze środków  budżetow ych, odsetek od udzielonych 

kredytów  (pożyczek) oraz lokat i innych.

Pom oc społeczna składa się z sieci instytucji pow iązanych ze sobą, w  sposób 

um ożliw iający udzielenie pom ocy adekwatnie do prob lem u171. U dzielenie św iadczenia 

m a na celu rozw iązanie określonego problem u m aterialno -bytow ego danej rodziny, 

która nie m a środków  w łasnych lub nie potrafi rozw iązać tego problem u sama 

w  przypadku pow stania dysfunkcji i/lub patologii. Św iadczenia udzielane rodzinom  

żyjącym  w  biedzie lub w  ubóstw ie m ogą nie rozw iązać problem u, tylko go utrwalić. 

D zieje się tak  dlatego, że rodzina z dysfunkcją m aterialno -bytow ą internalizuje 

otrzym yw anie św iadczenia w łaśnie jako  czynnik rozw iązujący problem  przez instytucję 

pom ocy społecznej. R ola św iadczenia pow inna m ieć na celu pom oc w  pow rocie do 

rów now agi m aterialno-bytowej, a w  razie konieczności także psychologicznej. Pow inna 

zatem  polegać na przyw róceniu do norm alnego poziom u funkcje rodziny.

Pom oc społeczna jes t instytucją polityki społecznej realizowanej przez państwo. Jej 

celem jes t pom oc rodzinom  i jednostkom  w  przezw yciężeniu dysfunkcji i patologii, 

będących w yrazem  ich trudnej sytuacji życiowej. Rodziny, które znalazły się w  takiej 

sytuacji, nie są w  stanie na podstaw ie w łasnych m ożliwości i upraw nień, pokonać jej 

same, nie m ają także m ożliwości i um iejętności zapobiegania takim  sy tuacjom 172.

171 Często jest to uruchomienie odpowiedniego programu terapeutycznego przez instytucję 
wyspecjalizowaną w rozwiązywaniu ściśle określonych problemów.
172 W. Muszalski, Prawo socjalne, PWN, Warszawa 2010, s. 180.
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Schemat nr 25. Formy pomocy społecznej

Źródło: W. Muszalski, Prawo Socjalne, PWN, Warszawa 2010, s. 181.

Jak przestaw ia pow yższy schemat, form y pom ocy społecznej m ogą być przydzielane 

w  postaci produktów  naturalnych, a także finansowych. Szczególne m iejsce 

w  przepisach ustaw y o pom ocy społecznej zajm ują rozbudow ane przepisy dotyczące 

świadczeń pieniężnych. Podyktow ane je s t to koniecznością szczegółow ego określenia 

upraw nień do ich otrzym yw ania i kontroli. Św iadczenia finansow e m ają jednak  tak  

samo duże znaczenie, jak  świadczenia w  form ie dóbr i u s łu g 173. Usługi dotyczą pracy 

socjalnej, ta  form a pom ocy m a szczególny charakter. Praca socjalna to  działania 

instytucji zw iązanych z pom ocą rodzinie i jednostkom , zm ierzające do przyw rócenia im 

m ożliwości praw idłow ego funkcjo now ania w  sferze m ikro- i m akrospołecznej.

173 Tamże, s. 181.
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1.8. Struktura polityki społecznej w Polsce i miejsce polityki rodzinnej

Polityka rodzinna w  Polsce służy do zapew nienia pom ocy jednostkom  i rodzinom  

z dysfunkcjam i o charakterze ekonom iczno-bytow ym  oraz patologiam i. O dbyw a się to 

za pom ocą organizacji instytucjonalnego system u -  kontrolow anego i podlegającego 

M inisterstw u Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. D ysfunkcje ekonom iczno -bytow e 

skutkują pow ażnym i trudnościam i w  codziennym  funkcjonow aniu rodziny, które m ogą 

prow adzić w  rezultacie do powstania patologii.

W  literaturze przedm iotu w yróżnia się różne rodzaje dysfunkcji i patologii. 

Chciałbym  się skoncentrow ać na dysfunkcjach ekonom iczno -bytow ych oraz na 

organizacji system u pom ocy społecznej w  Polsce, w  tym  polityki rodzinnej 

i prorodzinnej. P roblem  gw ałtow nego obniżenia poziom u życia przez obniżenie 

poziom u dochodów  i daleko posuniętą inflację pojaw ił się po transform acji ustrojowej. 

Procesy te  m iały charakter m akrospołeczny (długotrw ałe bezrobocie, ubóstw o, 

m arginalizacja i w ykluczenie społeczne). Trudności w  zaspokojeniu potrzeb 

podstaw ow ych i realizacji funkcji rodziny prow adzą do osłabnięcia więzi, a także do 

załam ania system u w artości w ew nątrzrodzinnych174. D ysfunkcjonalność rodziny to 

ograniczenie m ożliw ości jej praw idłow ego funkcjonow ania w  społeczeństw ie, a także 

uniem ożliw ienie w ypełniania funkcji, k tóre zostały upośledzone. Rodzina, w  której 

pojaw iają się dysfunkcje, przew ażnie nie je s t w  stanie sama rozw iązać problem u, 

będącego pow odem  ich powstania. N ależy podkreślić przy tym  kw estię rodzin, 

w  których pojaw iają się dysfunkcje. O tóż utrw alają i pogłębiają one w adliw e 

funkcjonow anie rodziny i m ogą prow adzić do pow stania patologii.

S truktura polityki rodzinnej obejm uje dostęp do pew nych działów  aktyw ności 

instytucjonalnej w zględem  jednostek  i rodzin. Zapew niają one zabezpieczenie 

w  dostępie do tych instytucji, które w yrów nują szanse życiow e tej części 

społeczeństwa, której dochody nie pozw alają na dostęp do usług w  trzecim  sektorze 

gospodarki, czyli sektorze usług.

A. Kotlarska-Michalska, Dysfunkcje rodziny jako efekt przemian makrostrukturalnych, 
[w:] D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin, Akapit, Toruń 2011, s. 17-18.
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Schemat nr 26. Struktura systemu pomocy społecznej
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Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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U rzeczyw istnienie polityki społecznej odbyw a się na kilku poziom ach władzy. N a  

poziom ie rządu polega to  na przygotow aniu odpow iednich projektów  ustaw  i w drażaniu 

ich do realizacji przez M inisterstw o Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pom ocą 

pow ołanych do tego instytucji, te instytucje z kolei podlegają już  samorządom.

Instytucje realizujące bezpośrednio politykę społeczną znajdują się na trzecim  

poziom ie w  strukturze, w spółpracują przy tym  z organizacjam i społecznym i 

(fundacjam i, stow arzyszeniam i), z instytucją K ościoła (zarów no katolickiego, jak  

i innych wyznań), następnie z pracodawcam i. Z a  w ykonanie polityki społecznej na 

poziom ie w ojew ództw a odpow iedzialny je s t wojew oda, natom iast jej realizacją zajm ują 

się urzędy wojew ódzkie. W ykonanie zadań polityki społecznej na poziom ie 

sam orządow ym  w ykonuje m arszałek w ojew ództw a za pośrednictw em  Regionalnego 

O środka Pom ocy Społecznej. R ealizacją polityki społecznej na poziom ie w ojew ódzkim  

zajm ują się dwie odrębne jednostki -  administracji rządowej i pozarządowej: 

w ojew ódzkie ośrodki pom ocy społecznej -  rządow e i samorządowe. Jednostkam i 

organizacyjnym i pom ocy społecznej na poziom ie sam orządow ym  są: regionalny 

ośrodek pom ocy społecznej -  na poziom ie w ojew ództw a, pow iatow e centra pom ocy 

rodzinie -  na poziom ie powiatu, ośrodki pom ocy społecznej -  na poziom ie gm iny. 

N astępnie są to domy pom ocy społecznej, które dzielą się na: dom y dla dzieci 

i m łodzieży niepełnospraw nych intelektualnie, dom y dla dorosłych niepełnospraw nych 

intelektualnie, dom y dla osób niepełnospraw nych psychicznie, dom y dla osób 

niepełnospraw nych fizycznie, dom y dla osób przew lekle som atycznie chorych, dom y 

dla osób przew lekle psychicznie chorych oraz domy dla osób w  podeszłym  wieku.

Kolejną form ą pom ocy są placów ki poradnictw a specjalistycznego (w  tym  

rodzinnego), ośrodki w sparcia, dzielące się na: środow iskow e dom y samopom ocy, 

ośrodki opiekuńcze, dzienne dom y pom ocy, noclegow nie, ośrodki interwencji 

kryzysow ej.

Pom oc jes t realizow ana przez w szystkie w ym ienione instytucje, w  zależności od 

rodzaju dysfunkcji, jak a  w ystępuje w  danej rodzinie. Jednak za dużym  

zapotrzebow aniem  społecznym  na pom oc instytucji nie idą w  parze zasoby 

i skala m ożliwości pom ocy. Często zdarza się rów nież tak, że udzielona pom oc nie 

rozw iązuje problem u i dysfunkcja pozostaje i się pogłębia.
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Schemat nr 27. System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Źródło: Ubezpieczenia społeczne w Polsce, ZUS, Warszawa 2012.

Kryzys ekonom iczny, na którym  koncentruję swoją uw agę, m oże prow adzić i często 

prowadzi do dysfunkcji oraz pow stania patologii w  rodzinie. Skutkiem  tego kryzysu 

ekonom icznego jes t nasilenie czynników  pow odujących dystres, a to  potęguje ryzyko 

w ystąpienia kryzysów  w  sferze m ikrospołecznej. Najbardziej narażonym i członkam i 

rodziny na w ystąpienie kryzysu są dzieci. To najczęściej one potrzebują szybkiej 

interwencji ze w zględu na w ystąpienie problem ów  em ocjonalnych, chorób 

psychosom atycznych, w  sferze m akrospołecznej spraw iają zaś problem y 

wychow aw cze, trudności w  szkole itp .175 R odzina potrzebuje zapew nienia stałego 

zabezpieczenia dochodu rozporządzalnego. Ale sam dochód musi być na poziom ie 

um ożliw iającym  zaspokojenie w szystkich potrzeb, w  tym  tych w yższego rzędu, co 

dotyczy zw łaszcza dzieci, poniew aż to  właśnie od m ożliw ości ekonom icznych rodziców  

zależy ich przyszłość.

N iezaspokojenie potrzeb rodziny i jednostk i prowadzi do deficytów , a te  do 

dysfunkcji na skutek niezaspokojenia potrzeb. Kolejnym  poziom em  jes t już  patologia -  

jako  czynnik m ający na celu rozładow anie nagrom adzonego negatyw nego stresu. 

N arażone na oddziaływ anie czynników  w yw ołujących stres są rodziny o niskim  statusie

M. Kordas-Surowiec, Rodzina w kryzysie, prewencja i interwencja kryzysowa, [w:] M. Księżopolski,
B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, ASPRA-JR, Warszawa 2009, 
s. 333-338.
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ekonom iczno-bytowym , czyli klasa niższa ale także klasa średnia. W  przypadku 

zaistnienia deficytu w  rodzinie pow inna ona otrzym ać pom oc z instytucji państw ow ych 

w  celu w yelim inow ania ow ego deficytu. N a podstaw ie analizy sytuacji danej rodziny 

m ożna przew idyw ać przyszłe zm iany w  jej położeniu oraz zastosow ać kom pleksow e 

form y pom ocy. Polegają one na w sparciu przez odpowiedni zespół instytucji, 

przygotow any do radzenia sobie z danym  deficytem. Bez odpow iednio szybko 

zastosowanej interwencji kryzysowej jego  konsekw encje m ogą być dram atyczne dla 

jednostki i całego systemu, w  którym  ona funkcjonuje. Szybkie rozpoznanie 

sym ptom ów  sytuacji kryzysowej może ograniczyć i zlikw idow ać rozwój zjawisk 

kryzysow ych176. Pom oc rodzinie, w  której pojaw iła się dysfunkcja lub któraś z form  

patologii, w ym aga m ożliw ie jak  najszybszego rozpoznania problem u, skategoryzow ania 

i określenia w łaściw ych środków  pom ocy oraz udzielenia j e j 177. Dostrzeżenie problem u 

w  rodzinie, w  której funkcje są na poziom ie zrów now ażonym 178, często odbyw a się 

w  środowisku dom ow ym  i kategoryzow ane je s t na poziom ie dysfunkcji179. Pojawienie 

się problem u w  rodzinie z zaburzoną rów now agą funkcji dostrzegane jes t częściej na 

poziom ie instytucjonalnym : w  środow isku szkolnym, pracy czy zam ieszkania. W  tym  

przypadku pom oc w  zależności od problem u (form y patologii i/lub dysfunkcji) jest 

oferow ana przez instytucje pom ocy społecznej. W ażny przy udzielaniu pom ocy jest 

czas jak i upłynął od zaistnienia problem u do m om entu, w  którym  zostanie ona 

udzielona. D ysfunkcje i form y patologii m ają tendencję do pogłębiania się i utrwalania.

W łaściw ie udzielona pom oc rodzinie elim inuje zaistniałe dysfunkcje lub form y 

patologii, ich skutki, a także przyczyny. U m ożliw ia pow rót do stanu równowagi funkcji 

społecznych, a rodzinom  z zaburzoną rów now agą tychże funkcji należy udzielić dalszej 

pomocy. W yelim inow anie w iększości dysfunkcji um ożliw i awans społeczny 

i zapew nienie rów now agi w  stopniu um ożliw iającym  norm alne funkcjonow anie 

w  systemie społecznym.

Szybkie rozpoznanie problem u oraz pom oc skierow ana na konkretną dysfunkcję lub 

form ę patologii, a także użycie w łaściw ych instrum entów  instytucjonalnych, powinno

176 Tamże, s. 340.
177 Przy czym należy pamiętać, że udzielenie pomocy wiąże się z czasem. Pomoc może mieć formę 
terapii, w związku z tym najczęściej nie jest ona oddziaływaniem jednorazowym.
178 Równowaga funkcji to stan, w którym funkcje gospodarstwa domowego, czyli potrzeby ekonomiczne, 
materialno-bytowe, a także funkcje rodziny, czyli kulturowe i społeczne, są zaspokojone. Równowaga 
funkcji to stan, w którym potrzeby -  od najniższych (fizjologicznych, w tym pożywienia, schronienia, 
bezpieczeństwa), poprzez średnie (potrzeba miłości, akceptacji, szacunku) do najwyższych (poznawcze, 
estetyczne, samorealizacji) są w pełni zaspokojone.
179 Mogą pojawić się także formy patologii.
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doprowadzić do pow rotu do równowagi zaburzonych funkcji. Jeżeli tak  się stanie, 

w  rodzinie pozostaje św iadom e odczucie aktywnej ochrony sprawowanej przez 

instytucje pom ocy społecznej. Pow oduje to  w zrost zarów no poziom u zaufania do 

tychże instytucji, jak  i altruizmu. O czywiście skuteczne udzielenie pom ocy i edukacja 

beneficjentów , są niezw ykle trudne do osiągnięcia. Pom oc ta  w iąże się z edukacją, 

aktywizacją, często z pom ocą medyczną, w ym aga długotrwałej pracy nad i z daną 

rodziną. N aw et po zakończeniu program ów  terapeutycznych skierow anych do jednostki 

i rodziny w  w yelim inow aniu dysfunkcji i/lub patologii ich, sytuacja pow inna być 

m onitorow ana przez określony czas. W ym aga to  nakładu dużych środków, ale po to jest 

w łaśnie polityka rodzinna. O czyw iście trudno jes t skorelować pow ażny problem  

bezrobocia i aktyw izację zawodową, w  celu w yelim inow ania dysfunkcji polegającej na 

braku środków  i tym  sam ym  deficytów. W łaśnie taka sytuacja m oże doprow adzić do 

pow stania patologii. Łatwiej je s t zapobiegać problem om  społecznym, niż napraw iać ich 

skutki i w yelim inow ać ich etiologię.

System  pom ocy rodzinie składa się z kilku instytucji, których pom oc i form y pom ocy 

pow inny być skorelowane. Instrum enty pow inny być dostosow ane indywidualnie do 

dysfunkcji i/lub form y patologii zdiagnozowanej w  danej rodzinie. Problem y 

najczęściej rozpoznaw ane są zbyt późno, kiedy ich w ielkość osiąga poziom  nie 

dysfunkcji, ale już  patologii. Identyfikacja problem u polega na urucham ianiu 

odpow iednich procedur i w spółpracy opartej na w spółdziałaniu w ielu instytucji w  celu 

udzielenia kom pleksow ego w sparcia rodzinie. C hodzi o to , żeby dostrzec dany problem , 

zanim  osiągnie on rangę kryzysu. Interw encja pow inna polegać na zapew nieniu 

zasobów  zarów no słabszym, jak  i silniejszym  członkom  m ikrosystem u180. W idać zatem  

wyraźnie, jak  w ielkie znaczenie m a czas i kom petencja pracow ników  socjalnych, którzy 

powinni dostrzegać pow stające dysfunkcje i reagow ać na nie w  jak  najkrótszym  czasie. 

W  polskim  system ie pom ocy socjalnej w iększość interwencji podejm ow ana jes t zbyt 

późno. Pracow nicy socjalni są często niew łaściw ie przygotow ani i nie posiadają 

odpow iednich kom petencji do pracy z rodzinami, nie m ają także odpowiedniej w iedzy 

na tem at jej potrzeb i zagrożeń181. Czas rozpoznania sytuacji problem owej oraz 

udzielenia pom ocy m oże się wydłużać. O dpow iednia form a i dobór instrum entów  

pom ocy m ogą okazać się w  pew nym  czasie ju ż  nieskuteczne, a szukanie innych

180 M. Kordas-Surowiec, Rodzina w kryzysie, prewencja i interwencja kryzysowa, [w:] M. Księżopolski, 
B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie..., s. 340-342.
181 Tamże, s. 343.
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rozwiązań, w iążące się z upływ em  czasu, pogarsza sytuację rodziny już  

dysfunkcjonalnej i/lub patologicznej.

Schemat nr 28. System pomocy rodzinie w systemie rodzinnym i prorodzinnym
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Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

121



2. P o li ty k a  ro d z in n a  w  P o lsce  w  la ta c h  1945-1989  n a  tle

w y b ra n y c h  k ra jó w  U n ii E u ro p e jsk ie j

2.1. Kształtowanie się sceny politycznej w latach 1945-1989

R óżnorodność partii politycznych i prezentow ane przez nie m odele ideologiczne 

zapew niają różne style rządzenia. O gólnie przyjętym  podziałem  jes t podział na partie 

praw icow e i lewicowe, a w  nurcie praw icow ym  znajdują się partie chadeckie 

(chrześcijańsko-dem okratyczne) i liberalne. Pom im o że takow e były obecne na polskiej 

scenie politycznej, to  ze w zględu na brak tradycji związanej z obecnością partii 

o ideologii chrześcijańskiej te, które się pojawiły, z pow odu m ałego elektoratu szybko 

zniknęły z tej sceny. K ościół przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) 

był kojarzony z zapleczem  ideologicznym  i w sparciem  opozycji, k tóre podtrzym ywało 

m orale i nadzieję w  społeczeństwie. K ościół w  czasach PR L nie ograniczał się do 

swojej podstaw owej działalności, ale przenikał w szystkie środow iska społeczne i służył 

całem u społeczeństwu. Działania w ładz partyjno-państw ow ych zm ierzające do 

głębokiej infiltracji i dezintegracji Kościoła, które m iały na celu podporządkow anie go 

państwu, nie przyniosły oczekiw anych rezultatów . N ie pow iodły się zatem  próby 

budow y now ego laickiego społeczeństwa i stw orzenia „socjalistycznego człow ieka” 182. 

To spowodowało utożsam ianie w izerunku K ościoła z partiam i praw icow ym i, a nie 

w ytw orzenie się silnego nurtu chrześcijańsko-dem okratycznego w  Polsce.

Scena polityczna po 1989 roku zapełniła się konkurującym i m iędzy sobą partiam i 

politycznym i, jednak  przed transform acją jedyną partią spraw ującą w ładzę była Polska 

Z jednoczona Partia R obotn icza183 (PZPR). O pozycja w  postaci „Solidarności” , która 

stała się w  1980 roku -  po zawarciu tak  zw anych porozum ień sierpniow ych -  

pierw szym  legalnym  zw iązkiem  zawodowym , nie zdążyła w ytw orzyć jeszcze struktury 

partii politycznej. Zw łaszcza po 13 grudnia 1981 roku i w prow adzeniu  stanu wojennego 

w  Polsce, struktura „Solidarności” została zdezorganizow ana i osłabiona na jak iś czas. 

Straciła tym  sam ym  m ożliwość w yw ierania słusznego nacisku na ówczesne w ładze 

w  panującym , ale osłabionym  pogłębiającym  się kryzysem  gospodarczym  (w  latach 

80.), systemie kom unistycznym . Strajki, do których doszło w  1988 roku na tle 

pogłębiającego się nadal kryzysu gospodarczego, spow odow ane brakiem  tow arów  na

182 K. Kowalczyk, Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 
1989-2011, Zapol, Szczecin 2012, s. 63.
183 W okresie PRL-u system był monopartyjny.
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rynku a także pogłębiającą się inflacją, osłabiały skutecznie legitym izację ówczesnej 

władzy. Polityka po transform acji była skierowana na osłabioną gospodarkę, której stan 

wpłynął na sytuację (dochody, poziom  i styl życia) społeczeństwa. W  tym  m iejscu 

chciałbym  w yjaśnić przyczyny ukonstytuow ania w ładzy ludowej po drugiej w ojnie 

światowej.

U kład partii politycznych w  Polsce został ustalony podczas obrad w  Jałcie, w  dniach 

4-11 lutego 1945 roku z udziałem  „komisji trzech” , czyli przyw ódców  państw  

w chodzących w  skład koalicji antyhitlerowskiej. Byli to  prem ier W ielkiej B rytanii 

W inston Churchill, prezydent Stanów Z jednoczonych A m eryki Franklin Delano 

Roosevelt i przyw ódca Zw iązku Socjalistycznych R epublik  Radzieckich Jó zef Stalin. 

Podczas konferencji, k tóra  odbyła się w  M oskw ie 21 czerw ca 1945 roku, zapadła 

decyzja o kształcie u tw orzonego Tym czasow ego R ządu Jedności N arodow ej, jego 

poprzednikiem  był Rząd Tym czasow y RP. W  skład delegacji w chodziły  takie partie, 

jak : Polska Partia Robotnicza (PPR), Polska Partia  Socjalistyczna (PPS), Stronnictw o 

D em okratyczne (SD), Stronnictwo Ludow e (SL). N ależy przy tym  nadmienić, że 

w  konferencji moskiewskiej brał udział Stanisław  M ikołajczyk, prezes Polskiego 

Stronnictw a Ludow ego, który jako  jedyny chciał, aby Polska zachow ała suwerenność. 

K luczow e stanow iska rządow e i m inisterstw a zostały pow ierzone osobom  

preferow anym  przez w ładze kom unistyczne M oskwy. D odatkow o podczas konferencji 

moskiewskiej została pow ołana K rajow a Rada N arodow a (KRN), której zadaniem  była 

tym czasow a reprezentacja polityczna społeczeństw a polskiego. 28 czerw ca 1945 roku 

rząd w  ustalonym  składzie został oficjalnie pow ołany przez prezydenta K R N  Bolesław a 

Bieruta. I tak  rządy w  Polsce zaczęli spraw ow ać przedstaw iciele Polskiej Partii 

Robotniczej.

Problem em  w  pow ojennym  społeczeństw ie polskim  była  bardzo niska liczba osób 

legitym ujących się w ykształceniem  wyższym , a także w łaściw ie brak robotników  

przem ysłow ych m ających stworzyć trzon  ideologiczny, czyli klasę robotniczą. 

W  zw iązku z tym  po drugiej w ojnie światowej now a w ładza postanow iła pilnie 

rozpocząć kształcenie jednostek  na potrzeby partii -  założeniem  było, aby now a 

inteligencja była ludowa. N iezależnie od tego, jaki m odel gospodarczy zostanie 

wdrożony, istniała pilna i obiektyw na potrzeba odbudow y kraju, a w  zw iązku z tym  

kształcenia kadr. Położono jednak ideologiczny nacisk na to, żeby to  były kadry ludowe
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i socjalistyczne184. W  zw iązku z tym  rekrutow ane były osoby, których poglądy są 

zgodne z ideą system u socjalistycznego.

W  drugiej połow ie lat 40. i na początku lat 50. kadry kierow nicze adm inistracji 

państwowej i zarządzające gospodarką składały się z osób, których poglądy polityczno - 

ideologiczne były zgodne z ustrojem  kom unistycznym . Osoby te  były rekrutow ane 

spośród robotników, którzy przyczynili się do um acniania ideologii ludowej. Ów czesna 

w ładza przygotow ała także system przyspieszonego kształcenia na poziom ie średnim 

i wyższym . Jednak te  przyspieszone form y -  w  postaci kursów  przygotow aw czych na 

w yższe uczelnie -  dostępne były przede w szystkim  dla osób o pochodzeniu 

robotniczym  i chłopskim. O czyw iście kandydat i jego  rodzina m usiała w ykazyw ać się 

postaw ą propaństwową.

Pozostało jeszcze zbudow anie klasy robotniczej, której zadaniem  była ideologiczno - 

polityczna legitym izacja w ładzy w  myśl ideologii m arksistowskiej. K lasa robotnicza 

m iała stanowić bazę nowej w ładzy i doprow adzić do pow stania państw a 

kom unistycznego. K lasa robotnicza była tw orzona głów nie z rolników, którzy stanowili 

najliczniejszą grupę. O dbudow a gospodarki była jednym  z kluczow ych celów  partii. 

M odelem  ideologicznym  kom unistów  był robotnik  (klasa robotnicza). R ządząca partia 

głosiła ideologię, w  myśl której praca fizyczna, zw łaszcza w  tw orzonym  przem yśle 

ciężkim  (huty, fabryki, stocznie), w ydobyw czym  (górnicy) i budow alnym  (murarze, 

tynkarze) m a najw yższą w artość. A parat propagandow y partii dążył do stworzenia mitu 

etosu pracy w śród  robotników  pracujących w  przem yśle. Praca fizyczna m iała  być 

postrzegana jako  tw órcze działania o w ręcz patriotycznej wartości. A przez tw orzenie 

dzieła dla kraju -  autoteliczne dla jednostki jako  twórcy, będącego częścią 

skolektywizowanej grupy zawodowej. W artość podm iotow a jednostki m ierzona była jej 

w ydajnością, dom inow ał kult robotnika.

Partia  kom unistyczna po konferencji m oskiewskiej nie dysponow ała jeszcze 

m onopolem  władzy, ale to  miało się zm ienić po pierw szych pow ojennych w yborach 

parlam entarnych, które odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Stosowane nadużycia 

polegające na nakłanianiu czy wręcz zm uszaniu ludności do głosow ania pod okiem 

m iejscow ych aktyw istów  znacząco w płynęło na wyniki wyborów . Sfałszowane w ybory 

i panujący od jesieni 1946 roku terror przyczyniły się do przejęcia przez kom unistów  

(PPR) całkowitej w ładzy, w brew  w oli społeczeństw a popierającego niepodległościow y

184 J. Wasilewski, Formowanie się nowej struktury społecznej, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne 
społeczeństwo polskie..., s. 62.
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program  PSL. Protest generalny w ystosow any przez PSL, m ający na celu uniew ażnienie 

sfałszow anych wyborów , został odrzucony przez Sąd N ajw yższy znajdujący się pod 

kontrolą kom unistów . Stronnictwo Ludow e po konferencji m oskiewskiej było bliskie 

rozpadu i stało się prokom unistyczne. W  tej sytuacji S tanisław  M ikołajczyk rozpoczął 

rozm ow y z w ładzam i tej partii i dążył do przejęcia przyw ództw a. Jednak jego  

zam ierzenia zostały zakończone przez działaczy PPR, którzy obawiali się utraty 

poparcia na terenach wiejskich. W  rezultacie utw orzył on w łasną niezależną partię, 

którą nazwał Polskie Stronnictw o Ludowe. Po przegranych w yborach parlam entarnych, 

w ładza kom unistyczna i przeciw nicy Stanisław a M ikołajczyka oczekiwali postaw y 

uległej i zgodnej z linią partii, a następnie podjęli działania m ające na celu likw idację 

PSL. Jednak PSL okazało się silną partią. N iedługo po w yborach parlam entarnych 

odrzucono projekty uchw ał przedstaw ione przez kom unistów, a także wstrzym ano 

w ybór przedstaw icieli do N aczelnego K om itetu W ykonaw czego (NKW ). Ostre ataki 

w  tygodniku „Chłopi i Państw o” w ydaw anym  przez przeciw ników  Stanisława 

M ikołajczyka doprow adziły do rozłam u w  PSL. O dchodzący członkow ie założyli 

w łasne ugrupow anie pod nazw ą Lew ica Polskiego Stronnictw a Ludow ego (LPSL), 

które nawiązało w spółpracę z PPR. Znacznie osłabiona pozycja Stanisław a 

M ikołajczyka, a także obaw a o utratę im m unitetu poselskiego, co wiązało się 

z aresztowaniem , doprow adziła do jego  potajem nego w yjazdu na Zachód. W ładzę 

w  PSL ostatecznie przejęli jego  przeciw nicy z LPSL. Ostatnią partią przym uszoną 

przez narastający terror polityczny do podporządkow ania się P P R  została PPS. 

W  rezultacie w  dniach 15-21 grudnia 1948 roku odbył się pierw szy zjazd Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), której przew odniczącym  K om itetu 

Centralnego został B olesław  Bierut.

D ziałania w ładzy ludowej nie przynosiły jednak  popraw y w arunków  socjalnych 

robotników, czego wyrazem  były strajki o silnym charakterze antykom unistycznym . 

W  czw artek 28 czerw ca 1956 roku doszło do krw aw o stłumionej dem onstracji 

w  Poznaniu, dzień ten  otrzym ał nazw ę „Czarny C zw artek” .

Podobna sytuacja pow tórzyła się 17 grudnia 1970 roku, kiedy w ładze ogłosiły 

radykalną podw yżkę cen żywności i artykułów  podstaw owych. W yw ołało to  strajk, 

który doprow adził 14 grudnia do próby negocjacji z przedstaw icielam i w ładz 

kom unistycznych w  Gdańsku. D ziałania te  okazały się bezowocne, a w ładze 

zdecydow ały się na bezw zględne stłum ienie strajku. W ystąpienie 16 grudnia Stanisława 

Kociołka, w  którym  przekonyw ał on stoczniow ców  do pow rotu do pracy w  dniu
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następnym , było prowokacją. W  rezultacie w  Gdyni robotnicy zm ierzający do pracy 

zostali zatrzym ani i ostrzelani przez w ojsko, które zablokow ało wejście do stoczni. 

W ydarzenia tam tego okresu i przelana w tedy krew  robotników  przez całe 

dziesięciolecia obciążała kom unistycznych zbrodn iarzy185. „Czarny Czw artek” roku 

1956 i 1970, a także strajk w  1976 roku, doprowadziły 23 w rześnia 1976 roku do 

pow stania K om itetu Obrony R obotników  (KOR), założonego przez Jacka K uronia 

i Antoniego M acierew icza. G łów ną ideą, która przyśw iecała pow ołaniu K O R-u, była 

pom oc m aterialna i praw na robotnikom  biorącym  udział w  strajku 25 czerw ca 1976 

roku w  Radom iu i Płocku. N astępnie działalność została pow iększona 

o ew idencjonowanie przypadków  łam ania praw a przez w ładzę oraz stosowanie represji. 

D ziałalność K O R -u szybko objęła inne miasta, kolejne jego  kom órki pow stały w  Łodzi, 

a następnie w  G dańsku i Grudziądzu. D rugą organizacją założoną w  1976 roku była 

G rupa N iepodległościow a (GN), której przew odniczył Leszek M oczulski. G rupa ta  

dom agała się reform  ustrojowych, a propozycje tychże reform  zostały zapisane 

w  postaci 44 punktów. W  1977 roku została u tw orzona tajna organizacja pod nazw ą 

N urt N iepodległościow y (NN), na której czele stanęli Leszek M oczulski, Andrzej 

Czuma, Jan D w orak  i M aciej Grzywaczewski. W  tym  sam ym  roku N N  wspólnie 

z K O R-em  podjęło próbę połączenia się, ale bezskutecznie. Po tym  działacze N N  

podjęli decyzję o utw orzeniu jawnej organizacji o nazwie R uch O brony Praw  

Człow ieka i O byw atela (ROPCiO). N astępnie rozpoczęto tworzenie w  w iększych 

m iastach Polski Punktów  Inform acyjno-K onsultacyjnych, których pow stało 12. 

D ziałalność RO PCiO  m iała na celu poszerzanie sw obód i w olności obywateli, zaczęto 

także poszukiw ać elektoratu w śród robotników. Członkow ie K atow ickiego Oddziału 

RO PCiO, K azim ierz Świtoń i R om an K ściuczek oraz członek K O R -u W ładysław  

Sulecki, ogłosili zam iar u tw orzenia K om itetu Założycielskiego W olnych Zw iązków  

Zawodow ych. Zam ierzenie to  nie zostało spełnione z pow odu odizolow ania przez 

Służbę B ezpieczeństw a (SB) Kazim ierza Św itonia od w spółpracowników. Z pow odu 

narastających represji wobec członków  RO PCiO, a także konfliktu Leszka 

M oczulskiego z A ndrzejem  Czum ą o wpływ y w  organizacji, Leszek M oczulski został 

usunięty i rozw iązano NN. D alsza działalność RO PCiO  osłabła. W  1979 roku W ojciech 

Ziem biński zainicjow ał utw orzenie K om itetu Porozum ienia na Rzecz Sam ostanowienia 

N arodu (KPSN). Celem  K PSN  było połączenie w  jedno  środowisk

185 R. Terlecki, Polska w niewoli 1945-1989, Historia sowieckiej kolonii, Wydawnictwo AA, Kraków 
2015, s. 282.
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niepodległościowych, celu tego nie udało się jednak  osiągnąć. N iepow odzenie K PSN  

w ykorzystał Leszek M oczulski, który utw orzył pierw szą w  PR L partię polityczną

0 nazwie K onfederacja Polski Niepodległej (KPN).

14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk okupacyjny w  Stoczni Gdańskiej im. 

Lenina, którego przyczyną było zwolnienie z pracy A nny W alentynowicz, działaczki 

W olnych Zw iązków  Zawodow ych. A nna W alentynow icz od 1978 roku uczestniczyła 

w  pracach K om itetu Założycielskiego W olnych Zw iązków  Zaw odow ych W ybrzeża. 

K om itet strajkow y ze zw olnionym  wcześniej Lechem  W ałęsą na czele w ysunął 

postulaty z żądaniem  przyw rócenia Anny W alentynow icz do pracy, następnie gwarancji 

bezpieczeństw a dla strajkujących oraz zgody na budow ę pom nika upam iętniającego 

ofiary grudnia 1970 roku, wreszcie podw yżki płac oraz podw yższenia zasiłków  

rodzinnych do w ysokości obowiązującej w  milicji. D o strajku przyłączyły się pozostałe 

stocznie na W ybrzeżu Gdańskim, porty i inne zakłady. W ładze zgodziły się najpierw  na 

realizację trzech pierw szych postulatów, odrzucając dw a pozostałe, ale na tym  strajk się 

jednak  nie zakończył.

W  nocy z 16 na 17 sierpnia został utw orzony M iędzyzakładow y K om itet Strajkowy, 

który w ysunął listę 21 postulatów  dotyczących popraw y w arunków  socjalnych

1 ekonom icznych. Postulaty obejm ow ały także praw o do strajku, wolności słowa, 

uw olnienia w ięźniów  politycznych, zgodę na utw orzenie niezależnych zw iązków  

zaw odow ych i in. W ładze nie chciały przyjąć postulatów, jednak  do strajku 

w  Trójm ieście przyłączyły się zakłady w  Szczecinie i Elblągu. Tam  18 i 19 sierpnia 

rozpoczęto strajk. Postulat dotyczący utw orzenia niezależnych zw iązków  zaw odow ych 

został stanow czo odrzucony przez Edw arda Gierka. W  tym  czasie przy M KS 

w  G dańsku pow ołana została kom isja złożona z grupy intelektualistów  opozycyjnych, 

w  składzie: Tadeusz M azow iecki, Bohdan Cywiński, Andrzej W ielowieyski, B ronisław  

Geremek, Tadeusz Kowalik, W aldem ar K uczyński oraz Jadw iga Staniszkis. Strajk 

o charakterze solidarnościowym  z Gdańskim  M KS rozprzestrzenił się na zakłady 

przem ysłow e w  innych regionach kraju. M iędzy innym i fala strajków  dotarła na Śląsk, 

gdzie strajk został podjęty przez górników.

30 sierpnia na V  plenum  K om itetu Centralnego (KC) PZ PR  ostatecznie przyjęto 

żądania M KS w  Gdańsku, 31 sierpnia podpisano tak  zwane „porozum ienia gdańskie” .

Zm iany w yw ołane porozum ieniam i gdańskim i spowodow ały w zrost aktywności 

społeczeństw a skierowanej na odnow ę życia społecznego. To z kolei w  pow ażnym  

stopniu zaniepokoiło władzę. Z początkiem  grudnia 1980 roku na zorganizow anym  VII
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plenum  KC PZ PR  próbow ano ustalić jednolite  stanow isko dotyczące sytuacji w  kraju, 

a także pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Jednak rozm ow y nie przyniosły 

rezultatów, a jedynie kolejne zm iany personalne w  składzie rządu. D alsze w ydarzenia 

zaniepokoiły w ładze w  M oskwie, które obawiały się, że zaistniała sytuacja zagrozi 

statusowi w ładz PZ P R  w  utrzym aniu ustroju socjalistycznego. Z tego pow odu władze 

PR L z W ojciechem  Jaruzelskim  na czele zaczęły przygotow yw ać plan rozbicia 

„Solidarności” przez w prow adzenie stanu w ojennego. W ojciech Jaruzelski i rząd pod 

naciskiem  Krem la, dom agającego się rozpraw y z „Solidarnością” w prow adziły  z 12 na 

13 grudnia 1981 roku stan wojenny. M ilicja O byw atelska (M O) i Służba 

B ezpieczeństw a (SB) przystąpiły do zajm ow ania siedzib oddziałów  regionalnych 

„Solidarności” oraz internowania jej działaczy. D ziałalność w ielu instytucji 

państw owych, a także zw iązków  zaw odow ych została zawieszona.

W prow adzenie stanu w ojennego i działania partii oraz rządu przeciwko 

„Solidarności” w yw ołały kolejne strajki. Najbardziej drastyczny przebieg m iał strajk 

w  kopalni „W ujek” w  K atow icach-Brynow ie gdzie górnicy stawili czynny opór 

oddziałom  Zm otoryzow anych O ddziałów  M ilicji Obywatelskiej (ZOM O). W  rezultacie 

ZO M O -w cy 16 grudnia 1981 roku dokonali pacyfikacji kopalni, podczas której życie 

straciło dziew ięciu górników. To w ydarzenie m iało znaczący w pływ  na i tak  negatyw ny 

już  od dawna stosunek do w ładz nie tylko społeczeństwa, ale także działaczy 

partyjnych, z których w ielu zrezygnowało z członkostw a w  PZPR.

31 sierpnia 1982 roku odbyły się dem onstracje zorganizow ane przez konspiracyjną 

„Solidarność” , które objęły praw ie całą Polskę. Żądano uw olnienia internow anych oraz 

przyw rócenia działalności N iezależnego Sam orządnego Zw iązku Zaw odow ego 

„Solidarność” (NSZZ „Solidarność”).

31 grudnia 1982 roku zaw ieszono stan wojenny, a 22 lipca 1983 roku odwołano go. 

W ładze utrzym ywały, że sytuacja w  kraju stabilizuje się. Przejaw em  tego stanu miało 

być przyw rócenie działalności zw iązków  zawodowych, ale na zasadzie pow oływ ania 

ich najpierw  w  każdym  zakładzie oddolnie. W  rezultacie w  1984 roku utw orzono 

O gólnopolskie Porozum ienie Zw iązków  Zaw odow ych (OPZZ), na której czele stanął 

członek PZ PR  Alfred M iodowicz. N ie oznacza to, że zlikw idow ana została N SZZ 

„Solidarność” , jej działalność jednak  odbyw ała się w  „podziem iu” , a m ajątek 

zw iązkow y został przekazany OPZZ. Podziem na „Solidarność” m iała duże poparcie 

Kościoła, a w ielu duchow nych otwarcie angażow ało się w  jej działalność. Jednym  

z takich księży był Jerzy Popiełuszko. K iedy próby skom prom itow ania jego
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działalności przez w ładze nie pow iodły się, 19 października 1984 roku został on 

porw any przez oficerów  M inisterstw a Spraw W ew nętrznych (M SW ) i następnie 

zam ordowany. To w ydarzenie wyw ołało społeczne oburzenie. D oprow adziło także do 

postaw ienia spraw ców  przed sądem (do czego zapewne by nie doszło bez społecznego 

nacisku) i do dalszego pogorszenia stosunków  m iędzy społeczeństw em  a władzą.

„Solidarność” nie była jedyną opozycyjną organizacją. Pow stały także inne jaw nie 

działające (niektóre m ające status partii politycznych), jak  „Solidarność W alcząca” , 

nieuznająca zw ierzchnictw a Lecha W ałęsy, a także Ruch Polityczny „W yzw olenie” , 

K onfederacja Polski N iepodległej, L iberalno-D em okratyczna Partia  „N iepodległość” 

i Polska Partia  Socjalistyczna. D ruga połow a lat 80. przyniosła zw rot w  ideologii 

opozycyjnej, porzucono rozw ażania na tem at reform y systemu socjalistycznego, 

a zaczęto rozw ażać w prow adzenie system u w olnorynkowego.

D uże znaczenie m iało dojście do w ładzy M ichaiła G orbaczow a w  1985 roku, 

poniew aż zm iana kierunku polityki w  ZSR R  m iała w pływ  na kierunek polityki w  PRL. 

W  1986 roku am nestią została objęta grupa w ięźniów  politycznych, z których dużą 

część stanowili działacze opozycji. N atom iast na rozpoczęcie dialogu z w ładzam i nadal 

oczekiwał L ech W ałęsa, który w krótce po amnestii pow ołał Tym czasow ą Radę N SZZ 

„Solidarność” . Jednak do rozm ów  nie doszło, tym czasem  nastroje społeczne pogorszyły 

się jeszcze bardziej. 25 października 1987 roku została pow ołana K rajow a K om isja 

W ykonaw cza N SZZ „Solidarność” . 25 kwietnia 1988 roku rozpoczął się strajk 

pracow ników  kom unikacji miejskiej w  Bydgoszczy. Jedynym  celem  było żądanie 

podw yżek płac, ale w  rezultacie dał on początek innym  strajkom: w  H ucie im. L enina 

w  Krakowie, Hucie Stalowa W ola i Stoczni im. Lenina w  Gdańsku. N astępna fala 

strajków rozpoczęła się 15 sierpnia 1988 roku w  kopalni „M anifest L ipcow y” i szybko 

objęła inne kopalnie na G órnym  Śląsku. Żądanie zalegalizow ania N SZZ „Solidarność” 

było postulatem  otw ierającym  listę żądań. 17 sierpnia strajk rozpoczął się w  porcie 

szczecińskim, a 20 sierpnia w  G dańsku i w  H ucie Stalowa W ola. N a  w ezw anie Lecha 

W ałęsy strajki zawieszono, natom iast naciski dotyczące legalizacji N SZZ „Solidarność” 

zw iększały się.

W  rezultacie 6 lutego 1989 roku nastąpiła kulm inacja „Jesieni L udów ” . Rozpoczęły 

się obrady Okrągłego Stołu, a tym  sam ym  trudna droga do zm iany ustroju i napraw y 

k raju186. Legalizacja N SZZ „Solidarność” nastąpiła 17 kw ietnia 1989 roku.

186 Rys historyczny tego rozdziału, został opracowany -  jeżeli nie zaznaczono inaczej -  na podstawie 
książki A. Dudka i Z. Zblewskiego, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, PWN, Warszawa 2008.
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2.2. Partie polityczne po 1989 roku

W  1989 roku odbyły się w ybory parlam entarne, tzw. kontraktowe, w  których 

jednoznacznie zw yciężyła opozycja, co dało jej legitym izację do rozpoczęcia procesu 

reform  i dem okratyzacji życia społecznego i po litycznego187 W  sejmie kontraktow ym  

pow stał Ruch K om itetów  Obyw atelskich (RKO). Skupiał on ugrupow ania o m ałych 

różnicach program owych, które były zgodne pod w zględem  politycznym  i co do 

m odelow ego ustroju państw a w  w ym iarze społeczno-ekonom icznym . T ak  zgodnej 

w spółpracy m iędzy w szystkim i siłami parlam entarnym i w  polskim  sejmie nie było już  

nigdy więcej po 1989 roku188. Spow odowane to  było solidarnością tych ugrupowań, 

w ynikającą ze słusznego zresztą przekonania o konieczności obalenia niew ydolnego 

system u społeczno-gospodarczego.

Transform acja polityczno-gospodarcza przyniosła długo oczekiw aną wolność 

ideologiczną, a za nią dowolność w  zakładaniu partii politycznych. W  PR L istniały 

zaledw ie trzy: Polska Z jednoczona Partia Robotnicza (PZPR), Zjednoczone 

Stronnictwo Ludow e (ZSL), Stronnictwo D em okratyczne (SD). Pom im o istnienia 

jeszcze dw óch partii PZ PR  była partią dom inującą, a ZSL i SD były jej podległe, czyli 

zachow ana była m onopartyjność. Po 1989 roku zarejestrow ane zostały partie 

opozycyjne działające do tej pory w  konspiracji: K onfederacja Polski N iepodległej 

(KPN) założona w  1979 roku, U nia Polityki Realnej (UPR) pow stała w  1987 roku, 

Polska Partia  Socjalistyczna pow ołana w  1987 roku (partia ta  ideologicznie odw oływ ała 

się do przedw ojennych polskich socjalistów), Z jednoczenie Chrześcijańsko N arodow e 

(ZChN), założone w  1989 roku. W ybory 4 czerw ca 1989 roku były przełom ow e, po 

nich transform acja znacznie przyspieszyła. Ew olucja transform acji zw olniła nieco po 

czterech latach, ale nieodw racalność tego procesu -  pom im o znacznych trudności -  była 

oczywista, żadne następne w ybory nie m iały już  takiego znaczenia189. Po tych 

w yborach stopniowo na sile przybrały różnice ideologiczne m iędzy poszczególnym i 

ugrupowaniam i, które narastały i po pew nym  czasie doprow adziły do pow ażnych 

rozłamów.

Ew olucji uległy partie postkom unistyczne, PZ PR  została przekształcona 

w  Socjaldem okrację Rzeczpospolitej Polskiej (SdRP), skupiającą ugrupow ania

187 K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczpospolitej, Duet, Toruń 
2006, s. 11-12.
188 Tamże, s. 12.
189 A. K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011, Arcana, Kraków 2012, s. 23.
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lew icowe, a ZSL w  Polskie Stronnictw o Ludow e (PSL). Postkom unistyczna lewica 

ostateczny kształt otrzym ała 16 lipca 1991 roku, przekształcając się w  Sojusz Lew icy 

Dem okratycznej (SLD), do którego przystąpiły organizacje m ające swoje korzenie 

w  PRL: OPZZ i Z S M P 190 oraz te, powstałe już  po 1989 r. -  Ruch Ludzi Pracy, Zw iązek 

K om unistów  Polskich „Proletariat” , D em okratyczna U nia K ob ie t191. K adrę SLD 

stanow iła Socjaldem okracja RP, a pierw szym  przew odniczącym  został A leksander 

Kwaśniewski.

N ow e ugrupowania, które zaczęły pow staw ać z podzielonych obozów  

postsolidarnościow ych w  1990 roku to: Porozum ienie Centrum  (PC) założone przez 

Lecha i Jarosław a K aczyńskich, której zadaniem  było w sparcie Lecha W ałęsy 

w  w yborach prezydenckich. Podobne zadanie miał R uch O byw atelski Akcja 

Dem okratyczna (ROAD), udzielając w sparcia Tadeuszow i M azow  ieckiemu. Partia ta  

połączyła się następnie z Forum  Praw icy dem okratycznej, tw orząc w  rezultacie U nię 

D em okratyczną (UD). Liczne podziały i konflikty personalne w  elitach obozu 

„Solidarności” zaskoczyły społeczeństw o polskie, co spow odow ało jego 

zdystansow anie się od polityki. W pływ  na to  miały utrzym ujące się negatyw ne 

wskaźniki ekonom iczne, takie jak  w ysoka inflacja, recesja, rosnące bezrobocie. 

Korzyści, k tóre m iały nastąpić po reform ach gospodarczych Leszka Balcerowicza, były 

nieodczuw alne dla społeczeństw a192. Pryw atyzacja zakładów  pracy pogłębiła deficyt 

gospodarczy przez uw olnienie bezrobocia, inflacja pogłębiała deficyt gospodarstw  

dom owych, a recesja doprow adziła do w ielu lat zastoju gospodarczego. Społeczeństwo 

zm ęczone gospodarką niedoboru w  PRL m usiało zm ierzyć się z nową, stopniowo 

liberalizow aną gospodarką wolnej polski. Ź le przeprow adzone reform y doprow adziły 

społeczeństw o do dalszej stagnacji.

Kolejną partią z korzeniam i postsolidarnościow ym i funkcjonującą nieform alnie od 

1988 roku był założony w  1990 roku przez D onalda Tuska, Jana K rzysztofa 

B ieleckiego i Janusza Lew andow skiego -  K ongres L iberalno-D em okratyczny. Po 

połączeniu tej partii z U nią D em okratyczną w  1994 roku powstała U nia W olności 

(UW ). N astępną partią w yw odzącą się z obozu „Solidarności” , a m ającą na celu 

skonsolidowanie frakcji praw icow ych po przegranych w  1993 roku w yborach 

parlam entarnych, była założona przez M ariana K rzaklew skiego w  1996 roku Akcja

190 OPZZ -  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ZSMP -  Związek Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej -  przyp. autor.
191 A. K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011..., s. 53.
192 Tamże, s. 37.
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W yborcza Solidarność (AW S). W  w yborach parlam entarnych w  1997 roku AW S 

w eszła w  koalicję z partiam i centropraw icowym i, gdzie głów ną partią ideologiczną była 

N SZZ „Solidarność” . Ta koalicja doprow adziła do zw ycięstw a i w  rezultacie odsunięcia 

SLD od władzy. AW S zaw arła koalicję z UW , k tóra  została rozw iązana w  m aju 2000 

roku, pozostawiając AW S w  charakterze rządu m niejszościowego.

W  2001 roku część polityków  AW S: Andrzej O lechowski i M aciej Płażyński oraz 

z U W  D onald Tusk, założyła now e ugrupow anie -  Platform ę O byw atelską (PO). Jako 

partia polityczna została zarejestrow ana w  2002 roku. PO działa w  nurcie 

dem okratycznym , centrow ym  i konserw atyw nego liberalizmu.

W  2001 roku zarejestrow ana została partia Lecha i Jarosław a K aczyńskich Praw o 

i Spraw iedliw ość (PiS). D ołączyli do niej politycy z AW S: L udw ik  Dorn, M arek Jurek, 

M ariusz Kam iński, W iesław  W alendziak. Partia działa w  nurcie konserw atyw nym  

i chrześcijańsko-dem okratycznym . PiS i PO  to  najsilniejsze partie nie tylko po prawej 

stronie, ale na całej polskiej scenie politycznej. Pom im o dzielących je  antagonizm ów  

m ają w spólne postsolidarnościow e źródło, PiS w yw odzi się z PC, a PO  z KLD i U W 193.

R ów nież w  2001 roku pow stała działająca w  nurcie konserw atyw nym  i narodow o- 

dem okratycznym , L iga Polskich R odzin (LPR). Partia ta  została u tw orzona z połączenia 

Stronnictw a N arodow o-D em okratycznego (SN -D ) i Stronnictw a N arodow ego (SN).

D o partii, k tóre odegrały w ażniejszą rolę na polskiej scenie politycznej, dzieląc je  na 

nurty ideologiczne, zalicza się:

nurt praw icow y -  Ruch O dbudow y Polski założona w  1995 roku przez K om itety 

W yborcze Jana O lszew skiego;

nurt konserw atyw ny oraz narodow o-katolicki -  Akcja W yborcza Solidarność, Praw o 

i Sprawiedliwość, Zjednoczenie Chrześcijańsko-N arodow e;

nurt liberalny -  K ongres L iberalno-D em okratyczny, U nia D em okratyczna, Platform a 

O byw atelska;

nurt ludowy -  Polskie Stronnictw o Ludowe;

nurt lewicowy, socjaldem okratyczny -  U nia Pracy, Sojusz Lew icy Dem okratycznej. 

10 kw ietnia 2010 roku w  katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w  w iększości 

polskich polityków , w  tym  para prezydencka L ech i M aria Kaczyńscy. Po w yborach 

prezydenckich i przegranej Jarosław a K aczyńskiego 4 lipca 2010 roku doszło do 

rozłam u w  PiS i założenia nowej partii Polska Jest N ajw ażniejsza (PJN). Założycielam i

193 D. Sozańska, Chrześcijańska demokracja w Polsce, KTE Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, 
s. 157-158.
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PJN  są politycy, którzy zostali w ykluczeni z szeregów  PiS: Joanna K luzik-R ostkow ska 

i E lżbieta Jakubiak. Partia została zarejestrow ana w  2011 roku i działa w  nurcie 

lewicow o-liberalnym .

Inną partią zarejestrow aną w  2011 roku jest założona przez posła w ykluczonego 

z PO  Janusza Palikota, Ruch Palikota (która zm ieniła nazwę na Twój Ruch). Partia 

działa w  nurcie, dem okratyczno-liberalnym , fem inistycznym  i antyklerykalnym.

W  roku 2012 na scenie politycznej pojaw iła się jeszcze jedna  partia, składająca się 

z polityków, którzy opuścili PiS, założona przez Zbigniew a Ziobrę Solidarna Polska 

(SP). Partia działa w  nurcie narodow o-konserw atyw nym  i chrześcijańskiej demokracji.

N ajw iększą nadzieją Polaków  w  czasach PR L był zw iązek zaw odow y „Solidarność” , 

który upom niał się o praw a ludzi pracy, nie tylko robotników, ale całego społeczeństwa 

polskiego.

N aw iązuję do „Solidarności” w  zw iązku z jej ideologią, gdyż ten  zw iązek  zawodowy, 

jeśli chodzi o zatrudnienie i ochronę pracow ników , w  tym  także socjalną, walczył 

o uczciwe i korzystne dla nich w arunk i194 Obecnie dziedzictwo zw iązków  zaw odow ych 

upada, chociaż ta  form a ochrony pracobiorców  właśnie dzisiaj pow inna przeżyw ać swój 

renesans. Głębokie podziały „Solidarności” w  latach 90. X X  wieku, a także problem y 

po transform acji, doprow adziły do upadku jej etosu i do pow rotu lewicy, k tóra  jednak 

także na początku X X I wieku nie w ytrzym ała próby czasu. O statecznie do w ładzy 

doszło ugrupow anie liberalne, którego w ielu członków  także ma korzenie 

solidarnościowe, ale z ideologią dawnego zw iązku już  niewiele. Zm iany w  strukturze 

klasowej spow odow ały znacznie w iększe podziały, zw łaszcza m iędzy klasą 

robotniczą195 i kształtującą się klasą średnią. N ależy oczywiście pam iętać, że kom unizm  

nie przew iduje społeczeństw a klasowego. O w a klasow ość w ynika jedynie  z ideologii

194 Nie oznacza to, że postulaty „Solidarności” godziły w interes pracodawców. Jednak ze względu na 
bardzo osłabioną gospodarkę -  przez centralne planowanie -  pracownicy byli pozbawieni różnych 
przywilejów socjalnych, pomimo rzekomej ochrony państwa. W związku z tym ochrona i zwiększenie 
praw pracowników, a także wysokości pensji, dotyczyły realizacji pośredniej polityki rodzinnej. 
Zmniejszenie przywilejów socjalnych i działania rządu PO, które dały pracodawcom prawne instrumenty 
ograniczające przywileje pracowników, powodują ich nadużywanie. Najpowszechniejszymi formami 
tych nadużyć są: zatrudnienie na podstawie niepracowniczych form zatrudnienia (umowy
cywilnoprawne) bez uzasadnienia lub zatrudnienie w strefie nierejestrowanej (bez jakiejkolwiek umowy), 
wykonywanie pracy w pełnym wymiarze godzin, a zatrudnienie w niepełnym itd.
195 Używając pojęcia klasa robotnicza, mam na myśli -  w tym przypadku -  ideologiczną według podziału 
marksistowskiego klasę w PRL. Dzisiaj nie można już użyć tego terminu do określenia kategorii pracy -  
pracownicy umysłowi, pracownicy fizyczni (a nie klasa intelektualna, klasa robotnicza) -  lub grupy 
zawodowej -  np. urzędników, robotników budowlanych (a nie klasy urzędniczej, klasy robotniczej). 
Ponieważ wyodrębnienie się „nowej klasy średniej”, która skupia w sobie inteligencję humanistyczną 
i techniczną, wykwalifikowanych pracowników fizycznych, tworzy w tej klasie konglomerat złożony 
z przedstawicieli wielu wyspecjalizowanych grup zawodowych. To komplikuje analizę tej klasy, 
ponieważ właśnie w niej jest najbardziej rozbudowana struktura zawodów.
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mu wrogiej, czyli kapitalizm u, klasa była zaw sze pojęciem  służącym  zrozum ieniu 

kapitalizm u, a nie socjalizm u196. W spółczesny kapitalizm  na gruncie liberalnym  daje 

m ożliw ość indyw idualnego wyboru drogi zawodowej. Każdy członek społeczeństw a 

m oże stać się pracow nikiem  najem nym  (co nie je s t łatwe, biorąc pod uw agę w ysoki 

poziom  bezrobocia) lub założyć w łasną działalność gospodarczą. Przez to staje się 

jednostką  dysponującą potencjałem  ekonom icznym . Potencjał ten  m oże się zwiększyć, 

a to otw iera now e m ożliwości rozwoju, w  tym  konieczność zatrudnienia kapitału 

ludzkiego w  celu jeszcze lepszego obrotu i zainw estow ania środków. D latego 

rozrastający się w  m iarę zapotrzebow ania często coraz w iększy kapitał ludzki w ym aga 

zbudow ania porozum ienia opartego na w zajem nym  szacunku i zaufaniu. K ażde średnie 

czy duże przedsiębiorstw o to  kapitał ludzki, bez którego najczęściej nie m ogłoby ono 

istnieć. W  pierw szych latach po transform acji „kultura kapitalizm u” pogorszyła sytuację 

m aterialną społeczeństw a polskiego, co jes t sprzeczne z pow szechnym  pojm ow aniem  

sprawiedliwości. Prekaryzow ane grupy zaw odow e, które dom agają się godnych 

i stabilnych w arunków  pracy oraz spraw iedliw ego w ynagrodzenia, w yrażają przez to 

swój gniew  ekonomiczny. Rozczarow anie i frustracja, będące w ynikiem  tego gniewu, 

system atycznie tow arzyszą dośw iadczeniom  zw iązanym  z p racą197 „Gniew 

ekonom iczny” pojaw ił się w  społeczeństw ie polskim  w  pierw szych latach po 1990 roku. 

W tedy ow szem  zw yciężyła ideologia w olności obywatelskiej jednostek, ale 

jednocześnie sytuacja ekonom iczna zaczęła się pogarszać, pogłębiając frustrację 

społeczną. „Solidarność” , która była nadzieją -  po w yborach w  1989 roku -  niestety nie 

sprostała na tyle trudom  odbudow y kraju, chociaż należy przyznać, że zadanie to  było 

bardzo trudne. Problem y transform acji spotęgow ał podział ideologiczny zw iązku 

i odm ienne projekty wolnej Polski. W  środow isku postsolidarnościow ym  nie było ludzi 

o odpow iednim  przygotow aniu m erytorycznym  i kw alifikacjach praktycznych 

w  projektow aniu organizacyjnym  i zarządzaniu państwem. N iew ątpliw ie była to 

w spaniała okazja do zaprojektow ania budow y now oczesnego państw a w  naw iązaniu do 

idei „Solidarności” 198. U tracona szansa skutkow ała długotrwałą stagnacją

w  praw idłow ym  funkcjonow aniu państwa, a także pozostaniu obywateli w  złej sytuacji 

ekonom iczno-bytowej, spowodowanej niepraw idłow ym i reformam i.

196 D. Ost, Klęska „Solidarności”, Muza SA, Warszawa 2007, s. 54.
197 Tamże, s. 61.
198 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012, s. 85.
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2.3. Warunki socjalne rodziny w okresie PRL

Po zakończeniu drugiej w ojny światowej rozpoczęła się żm udna odbudow a państw a 

polskiego, którem u narzucono system kom unistyczny. Odrzucając plan G eorge’a 

M arshalla, Polska straciła kontakty gospodarcze z E uropą Zachodnią i uzależniła się 

ekonom icznie i politycznie od ZSRR. N astąpiła centralizacja system u gospodarczego 

przez m onopolizację przem ysłu (zw łaszcza ciężkiego i jego  rozbudow ę). Zlikw idow ano 

rodzący się przed w ojną kapitalizm, a także dokonano kolektyw izacji w si poprzez 

utw orzenie Państw ow ych G ospodarstw  Rolnych (PGR). R ozbudow a przem ysłu 

ciężkiego spowodow ała odpływ  ludności ze wsi do m iast w  poszukiw aniu pracy, 

dotyczyła rów nież budow y ideologicznej klasy robotniczej zgodnie ze zideologizow aną 

filozofią m arksizmu.

N ow e w ładze znacząco zm ieniły strukturę społeczną ówczesnej Polski, likw idując 

pryw atny handel i przem ysł, co doprowadziło do usunięcia klasy posiadającej. W  jej 

m iejsce natom iast pojaw iła się uprzyw ilejow ana grupa nom enklatury związanej 

z przem ysłem  ciężkim. Przyw ileje w  tym  przypadku łączyły się z dystrybucją takich 

dóbr, jak  m ieszkania, samochody, sprzęty gospodarstw a dom ow ego itp. N a  w zór 

Zw iązku Radzieckiego od 1949 roku Polska zaczęła realizow ać politykę industrializacji 

socjalistycznej199, której podłożem  był rozwój przem ysłu w  ogóle, a szczególnie 

przem ysłu ciężkiego, co miało stworzyć w arunki um ożliw iające pełne zatrudnienie. 

Tw orzenie klasy robotniczej było istotą ustroju socjalistycznego, podobnie jak  

rozwój przem ysłu, który z kolei m iał służyć w zm acnianiu gospodarki i rozw ojow i 

kraju. N ależy przy tym  zauważyć, że socjalistyczny m odel gospodarki w yklucza wolną 

konkurencję rynkową. Państw o jest w łaścicielem  zakładów  przem ysłow ych, a także 

najlepszym  regulatorem  system u rynkow ego, zatem  gospodarka jest centralnie 

planow ana, zapew niając najbardziej racjonalne w ykorzystanie siły roboczej i środków  

produkcji. W  przeciw ieństw ie do systemu kapitalistycznego pracow nicy nie są 

w ykorzystyw ani przez pracodaw ców , a państw o ustala ceny produktów . 8 stycznia 1949 

roku z inicjatywy ZSR R  została pow ołana R ada W zajemnej Pom ocy G ospodarczej 

(RW PG), w  jej skład w eszła m.in. Polska. Pow ołanie R W PG  było z jednej strony 

odpow iedzią ZSR R  na pow stanie Europejskiej W spólnoty Gospodarczej (EW G), której 

celem była odbudow a gospodarek krajów  Europy Zachodniej przez realizację Planu

199 S. Kiełczewski, Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 16.
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M arshalla. Z drugiej strony m iała ona służyć realizacji interesów  ZSRR. R W PG  m iała 

na celu stworzenie m iędzy państw am i socjalistycznym i a ZSR R  w spólnoty 

ekonomicznej, opartej na ścisłych stosunkach gospodarczych, ograniczając 

jednocześnie handel z państw am i kapitalistycznym i. Zakładano również w spółpracę 

naukow ą i w ym ianę dośw iadczeń technicznych200. Początki funkcjonow ania R W PG  nie 

były korzystne dla Polski ze w zględu na jej udział -  w  głównej m ierze -  jako  kraju 

eksportowego. Eksport nie był opłacalny, poniew aż kraje importujące tow ary z Polski 

często nie regulow ały zapotrzebow ania im portow ego PR L z pow odu deficytu tow arów  

na w łasnym  rynku. Pow ołane przez ZSR R  R W PG  uw zględniało przede w szystkim  

swoje potrzeby im portow e, natom iast kooperacja im portow o-eksportow a pom iędzy 

innym i krajam i kom unistycznym i była znacznie u trudniona z pow odu problem u 

deficytow ych tow arów  na rynkach poszczególnych krajów  socjalistycznych.

W  roku 1950 rozpoczęła się realizacja planu sześcioletniego, którego celem była 

w  szczególności rozbudow a przem ysłu ciężkiego na w zór radziecki. Skolektyw izowano 

także rolnictwo, a ludność w iejska em igrow ała (rów nież była przym usow o 

przesiedlana) do odbudow yw anych i rozbudow yw anych m iast w  celu podjęcia pracy 

w  pow stających zakładach przem ysłow ych. Szczytow y okres centralizacji 

i dyrektywności system u przypadł na lata 1949-1955. W  tym  czasie polityka 

przem ysłow a państw a obejm owała swym  zakresem  form ułow anie celów  rozwojowych, 

rozdysponow yw anie środków, administrowanie, pełną odpow iedzialność za realizację 

założonych celów  polityki rozw oju201. Przyspieszona realizacja uprzem ysłow ienia kraju 

m iała swoje ujem ne skutki dotykające różne aspekty życia ludności. Przede w szystkim  

spowolnieniu uległ w zrost poziom u życia. Ograniczone zatem  zostały wydatki na 

budow nictw o m ieszkaniowe, a także na rynku ujaw nił się niedobór artykułów 

podstaw owych. Najbardziej dotkliwy był deficyt żywności. Jej ceny kilkakrotnie 

w  historii Polski Ludow ej próbow ano podnieść. Ale skutkiem  tego były protesty klasy 

robotniczej, k tóra  m iała być ideologiczną opoką PZPR, a w  rezultacie przyczyniła się 

do upadku systemu kom unistycznego. W ładza kom unistyczna, która kierow ała się 

ideologią m arksistowską, zakładała, że m arksizm  stanowi oręż teoretyczny klasy 

robotniczej i je s t now ą ideologią sił społecznych zorientow anych na realizację

200 R. Skobelski, Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970, Współpraca -  
napięcia -  konflikty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 186.
201 Tamże, s. 17.
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socjalistycznego budow nictw a202. Poprzez realizację tej „naukowej ideologii” , a zatem  

„realizowanie socjalistycznego budow nictw a”, klasa robotnicza m iała popraw ić swój 

byt m aterialny i osiągnąć status klasy realizującej proces w zrostu  państw a pod 

względem  gospodarczym  (ekonom icznym ). Podniesiono rangę etosu pracy fizycznej 

i norm y (ilości) w ykonyw anej pracy w  w yznaczonych jednostkach  czasu. Ilość 

wykonyw anej pracy nie szła jednak  w  parze z jakością. Państw o było gw arantem  

zapew niającym  ow ą pracę oraz dostęp do instytucji zw iązanych z zaspokojeniem  

potrzeb społecznych: zdrow otnych, edukacyjnych, m ieszkaniowych, kulturow ych 

(dom inow ała kultura dotow ana w ybiórczo i cenzurowana). Podstaw ow ym  założeniem  

działań PZ PR  było podniesienie poziom u m aterialnego i kulturalnego mas pracujących. 

W  tej sytuacji podjęcie działań w  ram ach polityki społecznej stanow iłoby zaprzeczenie 

działaniom  pozostałych polityk państw a203. Polityka społeczna była zatem  częścią 

założeń socjalistycznych. Państw o troszczyło się o sprawy obywateli, co skutkowało 

tw orzeniem  się postaw  roszczeniow ych, a także pozbaw iło część społeczeństw a 

um iejętności „przetrw ania” w  rzeczyw istości now ego potransform acyjnego ustroju.

Ideologia pracy fizycznej służyła utrw aleniu idei socjalizmu. Próby w yrów nania 

szans ekonom iczno-bytow ych i przejęcie przez państw o rzekom o daleko posuniętej 

ochrony socjalnej doprow adziło do roszczeniow ych postaw  jednostek, które ujaw niały 

się w  przypadku niepow odzeń życiow ych i słabnącej pom ocy państw a, zw łaszcza 

w  pierw szych latach po transform acji w  1989 roku. W ładze kom unistyczne chciały 

stworzyć uprzyw ilejow ane w arunki życiow e, zaw odow e, kulturowe, edukacyjne 

i socjalne dla klasy robotniczej. Tym czasem  to w łaśnie robotnikom  żyło się 

najgorzej204. E lita w ładzy w  PR L m iała na uw adze przede w szystkim  interesy swoje 

i członków  partii. K lasa robotnicza była tak  napraw dę traktow ana jako  siła robocza, 

której w pajano przez propagandę ideę pracy i to, że jej efekty służą państw u 

i społeczeństw u jako  całości (a nie jednostce). Pod koniec lat 80. nastąpił drastyczny 

spadek roli płacy jako  w ynagrodzenia za pracę. Już w tedy robotnicy zauważyli, że praca 

staje się nieopłacalna i że dzięki niej niew iele m ożna osiągnąć205. Spowodowane to było 

zm niejszającym i się m ożliwościam i zaspokojenia z dochodu rozporządzalnego potrzeb

202 J. Grudzień, H. Jankowski, T. M. Jaroszewski, W. Wesołowski (red.), Filozofia marksistowska, PWN, 
Warszawa 1971, s. 28.
203 J. Auleytner, Polska polityka społeczna, WSP TWP, Warszawa 2005, s. 90.
204 T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.), Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 12.
205 L. Gilejko, Robotnicy i społeczeństwo, SGH, Warszawa 1995, s. 84.

137



podstaw owych. Coraz w iększa liczba robotników  m usiała podjąć pracę dodatkową, 

a um ow a o pracę nie gw arantow ała już  dobrego poziom u dochodów.

Lata 80. X X  w ieku to  czas zm ierzchu ideologii socjalizm u i zw iązane z tym  burzliw e 

wydarzenia, które doprowadziły do „jesieni ludów ” . Zatem  ostatecznie nastąpiło 

obalenie tw orzonego m itu etosu klasy robotniczej i pracy fizycznej. Pow odem  tego był 

zanik (i tak  słabego już  wcześniej) czynnika m otyw ującego, czyli dochodu. Ideologia 

stw orzona przez kom unistów  była w ręcz profesjonalną w erbalną m anipulacją, opartą na 

zabiegach socjotechnicznych206. Założenia socjalizm u oparte były na oczekiw aniach 

społecznych, zw iązanych z cyklicznym  zaspokojeniem  potrzeb podstaw owych, 

cyw ilizacyjnych i kulturowych. Zapew nio ne przez państw o stanowiska pracy i dochód 

m iał w ystarczyć na zaspokojenie w szystkich potrzeb. Tw orzony etos pracy miał być 

w artością autoteliczną dla człow ieka i w artością kolektyw ną dla rozw oju 

społeczeństwa. Państw o gw arantow ało bezpłatny dostęp do instytucji państwowych: 

edukacyjnych, opieki zdrowotnej, kultury. Stosunki społeczne m iały być kształtow ane 

na zasadach zaufania społecznego oraz współpracy. Partia m iała być w ykładnikiem  

i stać na straży realizacji celów  ideologii socjalizmu.

O pozycja ideologiczna znalazła jednak  nieścisłości i słabe strony tego „doskonałego” 

systemu. Pogarszające się w arunki m aterialne robotników  i inteligencji (zw łaszcza 

w  drugiej połow ie lat 80.), idea postfordyzm u obecna na Zachodzie, a w  Polsce 

przejaw iająca się w  postaci inicjatywy, były postrzegane jako  niezgodne z centralną 

strukturą zarządzania i zaburzały jej logikę207. Praca traci swój etos, jeżeli nie 

zaspokojona jes t w artość ekonomiczna, a co za tym  idzie -  potrzeby egzystencjalno- 

bytowe.

Rozw ażając politykę rodzinną w  PRL, należy zatem  w ziąć pod uw agę zw łaszcza 

ideę, która przyśw iecała tam tem u okresowi: „po rów no dla w szystkich” , czyli 

stw orzenie społeczeństw a bezklasow ego208. W  zw iązku z tym  z jednej strony państw o 

starało się zapew nić stanow iska pracy dla w szystkich obywateli, ale z drugiej poziom  

dochodów  nie był już  na tyle wysoki, żeby zapew nić im sw obodną konsumpcję. 

D opełnieniem  tego był bardzo poważny deficyt na rynku dóbr i to  zarów no pierwszej , 

jak  i drugiej potrzeby, czyli w yposażenia m ieszkania, posiadania sam ochodu, nie 

w spom inając już o deficycie samych m ieszkań. O początkach polityki rodzinnej m ożna

206 S. Kiełczewski, Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej . ,  s. 24.
207 Tamże, s. 25.
208 Z zastrzeżeniem dóbr luksusowych dla władzy i szczególnie zasłużonych obywateli.
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m ówić tak  napraw dę po podpisaniu porozum ień sierpniow ych w  1980 roku. Postulaty 

zaw arte w  porozum ieniach gdańskich były pierw szym i solidnym i filaram i polityki 

rodzinnej, o czym  świadczą ich założenia: realizow anie pełnego zaopatrzenia rynku 

w ew nętrznego w  artykuły żywnościow e, przy czym eksport dotyczyć m iał tylko 

i w yłącznie nadwyżek; zniesienie cen kom ercyjnych oraz sprzedaż za dewizy w  tzw. 

eksporcie wew nętrznym ; w prow adzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach 

kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przyw ilejów  M O, SB 

i aparatu partyjnego poprzez: zrów nanie zasiłków  rodzinnych, zlikw idow anie 

specjalnych sprzedaży itp.; w prow adzenie na m ięso i jego  przetw ory kartek -  bonów  

żyw nościow ych (do czasu opanow ania sytuacji na rynku); obniżenie w ieku 

em erytalnego dla kobiet do 50 lat, a dla m ężczyzn do 55 lat lub przepracow anie w  PR L 

30 lat przez kobiety i 35 lat przez m ężczyzn, bez w zględu na wiek; zrów nanie renty 

i em erytury starego portfela do poziom u aktualnie w ypłacanych; popraw ienie 

w arunków  pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę m edyczną osobom  

pracującym ; zapew nienie odpowiedniej liczby m iejsc w  żłobkach i przedszkolach dla 

dzieci kobiet pracujących; w prow adzenie urlopu m acierzyńskiego, płatnego przez okres 

trzech lat na w ychow anie dziecka; skrócenie czasu oczekiw ania na m ieszkanie; 

podniesienie diet z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę; w prow adzenie w szystkich sobót 

w olnych od pracy; pracow nikom  w  ruchu ciągłym  i system ie 4-brygadow ym  brak 

w olnych sobót zrekom pensow ać zw iększonym  w ym iarem  urlopu w ypoczynkow ego lub 

innym i płatnym i dniam i w olnym i od pracy209. Tu w łaśnie zaczyna się polityka na rzecz 

pracujących członków  rodziny, a także całego społeczeństwa.

„Solidarność” przyw róciła nadzieję i pozw oliła odbudow ać poczucie w spólnoty 

celów. Podpisanie porozum ień z rządem  dawało obyw atelom  szansę na 

w spółdecydow anie o sobie, o losach narodu i państw a210. B rak autonom ii jednostki jako  

osoby oraz brak autonom ii kolektywnej w  sferach życia społecznego w szelkich grup 

społecznych, takich jak  kultura i ekonomia, zabezpieczenie socjalne rodziny, nie dały 

legitym izacji w ładzy i po długim  jej oporze doprow adziły niew ydolny system  

kulturow y i gospodarczy do upadku.

209 Wolność i Solidarność, Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury, Europejskie Centrum 
Solidarności, Gdańsk 2010, s. 69.
210 R. Daszczyński, Solidarni w pragnieniach, [w:] M. Drzewiecki, M. Ręczmina, Narodziny 
Solidarności, Kroniki Sierpniowe, Agora SA, Gdańsk 2010, s. 276.
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2.4. Kształtowanie warunków życia rodziny po 1989 roku

W prow adzenie gospodarki wolnorynkowej zapoczątkow ało realizację polityki 

społecznej, w  tym  rodzinnej. Transform acja system ow a rozpoczęła rów nież proces 

ograniczania przyw ilejów  socjalnych grup zaw odow ych i zm niejszania stabilizacji 

zatrudnienia. W prow adzenie planu napraw y gospodarki Leszka Balcerow icza oznaczało 

obniżenie realnych dochodów  na okres kilku lat, ażeby nastąpił ich w zrost po tym  

czasie, kiedy gospodarka zacznie sprawniej funkcjonow ać w  now ych realiach. Tak się 

jednak  nie stało. W prow adzenie system u gospodarki wolnorynkow ej na w zór krajów 

w ysoko rozw iniętych doprow adziło do spowolnienia inflacji, ale zastosow ane program y 

m odernizacyjne spowodow ały obniżenie poziom u życia większej części społeczeństwa. 

Proces w drażania gospodarki wolnorynkowej spow odow ał znaczny w zrost bezrobocia 

i w ejście na drogę, która stała się w  rezultacie początkiem  dem okracji liberalnej 

w  form ie socjalnej na początku, żeby stopniowo ukierunkow ać się na m odel 

neoliberalny.

Rozpoczęcie realizacji planu napraw y gospodarki socjalistycznej pogrążonej 

w  głębokim  kryzysie przez w drożenie m odelu kapitalizm u w olnorynkow ego 

doprowadziło do obniżenia PKB, a także do pow stania now ych zjaw isk o charakterze 

społecznym. N astąpił znaczny w zrost bezrobocia na skutek redukcji zatrudnienia. 

U w olnienie cen tow arów  i usług doprow adziło do hiperinflacji, co spowodow ało 

znaczne obniżenie dochodów  realnych w iększości społeczeństwa. To zjawisko 

przyczyniło się do obniżenia popytu, a także ilości i jakości konsum pcji gospodarstw  

dom owych. O bniżenie poziom u konsum pcji doprow adziło do obniżenia się poziom u 

życia znacznej części społeczeństwa. Skutki tych zjaw isk m ają swoje odbicie 

w  rozw arstw ieniu ekonom icznym  gospodarstw  dom ow ych. Znacznie ograniczony 

fundusz swobodnej decyzji lub najczęściej j ego brak, powoduje rezygnację z udziału 

w  kulturze i obniżenie ilości i jakości konsum pcji tow arów  i usług . T o z kolei prowadzi 

do dysfunkcji i patologii społecznych, takich jak  długoterm inow e bezrobocie, bieda, 

ubóstw o, bezdom ność i w  rezultacie w ykluczenie społeczne. Charakterystyczny je s t tu 

także w zrost przestępczości. D opiero po okresie zapaści gospodarczej, kiedy nowy 

system  zaczął funkcjonować, a gospodarka nabrała pewnej dynam iki i tem pa, rozpoczął 

się przyspieszony w zrost gospodarczy.

Transform acja gospodarcza składała się z kilku etapów, w  których po zastosow aniu 

tzw. „terapii szokowej” w  latach 1989-1990 rozpoczęła się odbudow a znacznie
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osłabionej gospodarki. A nalizując cały okres 1991-2003, m ożna w yróżnić trzy  

podokresy, to  jes t lata: 1991-1993, 1994-1998 i 1999-2003211. W  latach 1991-1993 

nastąpił nieznaczny w zrost PKB, przy zw iększającym  się bezrobociu. W  latach 1994

1998 nastąpił dalszy w zrost PKB. Lata 1999-2003 to okres, w  którym  nastąpił znaczny 

w zrost bezrobocia, a także zwiększyło się zadłużenie zagraniczne. W szystkie 

w ym ienione fazy przekładają się na zm iany w skaźników  w  gospodarce, które są 

w ykładnikiem  jej stanu, tem pa rozw oju i dynamiki.

Po uw olnieniu rynku koniecznością stała się reorganizacja struktury gospodarczej 

Polski. W  zw iązku z brakiem  dośw iadczenia w  tym  zakresie osób m ających stworzyć 

now y rząd w  wolnej Polsce, o pom oc został poproszony (przez K rzysztofa 

K row ackiego -  przedstaw iciela Polskiej A m basady w  U SA ) m iędzynarodow y 

konsultant do spraw ekonomii Jeffrey Sachs. W  celu opracow ania i w drożenia now ego 

program u gospodarczego przybył on w  1989 roku do W arszawy. Po zaledwie 

jednodniow ym  pobycie i rozm ow ach prow adzonych z ekonom istam i zalegalizow anego 

już  N SZZ „Solidarność” powrócił do USA, by w  niedługim  czasie znow u udać się do 

Polski razem  z G eorge’m Sorosem, który zaprosił go, stając się inicjatorem  tw orzenia 

nowej struktury gospodarczej. Jeffrey Sachs poprosił o pom oc w  tym  bardzo trudnym  

przedsięw zięciu D avida L iptona (sw ojego byłego studenta), pracującego 

w  M iędzynarodow ym  Funduszu W alutowym . W izja Sachsa spotkała się z akceptacją 

W aldem ara Kuczyńskiego, który piastow ał stanow isko doradcy ekonom icznego 

prem iera Tadeusza M azow ieckiego. Jej zwolennikam i byli także B ronisław  Geremek, 

Jacek K uroń i A dam  M ichnik, którzy zaznaczyli, że nie posiadają w iedzy 

m erytorycznej z nauk ekonom icznych, ale w stępnie rów nież poparli palny odbudow y 

polskiej gospodarki, a także zaaranżowali spotkanie z Lechem  W ałęsą, który także 

zaakceptow ał w stępnie propozycje am erykańskiego ekonomisty.

Ostatecznie plan Jeffreya Sachsa212 nie został w prow adzony w  pierwotnej postaci. Po 

m ianow aniu na stanow isko m inistra finansów (za spraw ą W aldem ara K uczyńskiego) 

L eszka B alcerow icza plan ten  został zm odyfikow any i przygotow any do w prow adzenia 

w  postaci dziesięciu ustaw  i rozporządzeń. K oncepcja Sorosa-Sachsa została 

sform ułow ana przez rząd Tadeusza M azow ieckiego w  dwóch program ach: doraźnej

211 J. Biernat, Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 
2005, s. 12.
212 Por. W. Kieżun, Patologia transformacji..., s. 124-126.
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stabilizacji i radykalnej zm iany system u213. Założenia planu obejm owały: 

przekształcenia w łasnościow e zbliżające strukturę w łasności do istniejącej w  krajach 

w ysoko rozwiniętych; zw iększenie sam odzielności przedsiębiorstw  państwowych, 

a także pełne w prow adzenie m echanizm u rynkowego, zw łaszcza zaś swobodę 

stanow ienia cen oraz likw idację reglam entacji i obow iązkow ego pośrednictwa; 

stw orzenie w arunków  do konkurencji wew nętrznej przez politykę antym onopolow ą 

oraz pełną swobodę tw orzenia now ych przedsiębiorstw ; otwarcie gospodarki na świat 

przez w prow adzenie w ym ienialności złotego oraz uruchom ienie rynku kapitałow ego; 

utw orzenie rynku pracy214. Początek liberalizacji system u gospodarczego, pociągnął za 

sobą także zmianę struktury i liberalizację rynku pracy.

Państw o zaczęło ograniczać swoje funkcje socjalne, które obciążały gospodarkę, ale 

jednocześnie podnosiły poziom  życia społeczeństwa. Zabezpieczenie socjalne, które 

było realizow ane dotychczas przez politykę niskich cen dóbr podstaw ow ych (żywności, 

dóbr dla dzieci i m łodzieży oraz mieszkań, a także polityki socjalnej w  zakładach pracy) 

zostało zastąpione przez instytucje i instrum enty typow e dla polityki społecznej 

w  gospodarce kapitalistycznej. Z likw idow ano ekonom iczne w yznaczniki elem entów  

socjalnych, przede w szystkim  ceny i p łace215. Pow yższe założenia spowodow ały 

zm iany w  polityce społecznej. W  pierwszej fazie gw ałtow nie zwiększyło się bezrobocie 

na skalę m asową. Instrumentem , który regulow ał dostęp do zasiłków, pośrednictw a 

pracy i poradnictw a zaw odow ego, a także zasady funkcjonow ania Funduszu P racy216, 

była ustaw a o zatrudnieniu z dnia 29 grudnia 1989 roku. W ysokość środków  i ich 

przeznaczenie było ustalane co roku przez pow ołaną z m ocy U staw y Budżetowej 

N aczelną R adę Zatrudnienia, która z ram ienia M inisterstw a Pracy i Spraw Socjalnych 

m iała charakter doradczy i opiniodawczy. Jej zadaniem  było uruchom ienie 

przedsięw zięć zm ierzających do zm niejszania bezrobocia i w  rezultacie do jego 

likwidacji. W  lipcu 1990 roku w prow adzono popraw kę do ustawy, która ograniczyła 

praw o do pobierania zasiłku dla bezrobotnych217.

213 Tamże, s. 130.
214 T. Kowalik, Intelektualne źródła Polskiej transformacji, [w:] I. Krzemiński (red.), Wielka 
Transformacja, zmiany ustroju państwa po 1989..., s. 156.
215 S. Golinowska, A. Ochocki, Ogólna filozofia polityki społecznej realizowanej w latach 1989-1993, 
[w:] Polityka społeczna i warunki społeczne w Polsce w latach 1989-1993, Raport IPiSS, Warszawa 
1994, s. 7.
216 Fundusz pracy był zasilany przez zakłady pracy w wysokości 2% pensji netto, a także z dotacji 
z budżetu państwa.
217 Zasiłek mogły otrzymać osoby, które w roku poprzedzającym dzień rejestracji w urzędzie pracy były 
zatrudnione co najmniej 180 dni lub były ubezpieczone z tytułu wykonywania innej działalności przez ten 
sam okres (tj. 180 dni).
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W  roku 1991 uchw alona została now a ustaw a o zatrudnieniu i bezrobociu, w  której 

w prow adzono kolejne zm iany dotyczące przyznaw ania zasiłków  dla bezrobotnych218. 

Zm iany te  spowodow ały utratę  zasiłków  przez w iele osób posiadających dotychczas 

status bezrobotnego. W  tym  przypadku nabyli oni prawo do skorzystania ze św iadczeń 

pom ocy społecznej. K olejną zm ianą w prow adzoną przez ustaw ę było utw orzenie 

oddzielnego aparatu administracji przy M inisterstw ie Pracy i Spraw Socjalnych, który 

m iał koordynow ać i nadzorow ać urzędy pracy na szczeblu lokalnym  (w ojew ódzkim  

i rejonowym ). Została także dozw olona now a (w  ówczesnym  okresie) form a 

pośrednictw a w  poszukiw aniu pracy przez biura pośrednictw a pracy zarządzane przez 

pryw atnych w łaścicieli (niem ające związku z instytucjam i państw ow ym i).

W  1992 roku do omawianej ustaw y w prow adzono kolejne popraw ki dotyczące zasad 

przyznaw ania zasiłków  dla bezrobotnych i zatrudnienia219. R ząd rozpoczął aktyw ną 

w alkę z bezrobociem  poprzez tworzenie now ych m iejsc pracy, zw łaszcza w  regionach

0 najw yższym  poziom ie bezrobocia.

B łędy transform acji i brak odpow iednich instrum entów , a naw et pom ysłów  na ich 

w ytworzenie, były w idoczne w  pierw szych latach po jej rozpoczęciu. Przez piętnaście 

lat od transform acji nie udało się skutecznie zreform ow ać służby zdrowia, ośw iaty

1 nauki, sam orządności regionów , przem ysłu, rolnictwa, transportu czy budow nictw a. 

M iarą sukcesu nie była także nieograniczona prywatyzacja, z której uzyskane środki 

zostały utopione w  deficycie budżetow ym  i skonsum ow ane220. N ależy przy tym  w ziąć 

pod uw agę nastroje społeczeństw a z jednej strony w yczerpanego rządam i kom unistów , 

z drugiej zaś zniecierpliw ionego oczekiwaniem  na zmiany, które m iały przynieść 

pozytyw ne skutki. W  początkow ym  okresie transform acji społeczeństw o polskie 

zaakceptow ało to, że z pow odu znacznie osłabionej gospodarki będzie m usiało jeszcze 

obniżyć i tak  niski poziom  życia. Pośw ięcenia m iały jednak  przynieść popraw ę sytuacji 

gospodarczej, a tym  sam ym  prow adzić do podw yższania poziom u życia.

218 Rada Ministrów miała od tej pory możliwość wyznaczania okresu otrzymywania zasiłku, w zależności 
od stopy bezrobocia w danym regionie. Okres pobierania zasiłku ograniczono do 12 miesięcy. Został 
także obniżony jego dolny próg do poziomu 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
219 Wysokość zasiłku została ustalona na poziomie 36% przeciętnego wynagrodzenia, nie biorąc pod 
uwagę wysokości wynagrodzenia otrzymywanego wcześniej, a także okresu pobierania zasiłku. Kolejną 
poprawką było zawieszenie wypłaty zasiłku na okres 90 dni bezrobotnemu, który odmówił podjęcia pracy 
bez uzasadnionej przyczyny (np. z powodów zdrowotnych) jednokrotnie, a nie jak dotychczas 
dwukrotnie. Następnie zawieszenie wypłaty zasiłku mogło nastąpić z powodu odmowy wzięcia udziału 
w programach aktywizacji zawodowej, przekwalifikowania, wykonywania robót publicznych 
i interwencyjnych, które miały na celu chwilowe złagodzenie bezrobocia.

Ważnym elementem zmian było przyznanie bezrobotnym niemającym prawa do zasiłku i ich rodzinom 
prawa do świadczeń zdrowotnych.
220 S. Kiełczewski, Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej . ,  s. 86.
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N a w prow adzenie now ego systemu i na skuteczność jego  funkcjonow ania trzeba było 

poczekać. Jednak gospodarka w olnorynkow a w  postaci słabo kontrolow anego 

kapitalizm u i poddanych szczególnej kontroli zakładom  państw ow ym  nie przyniosła 

efektów, na jak ie  liczyła w iększa część społeczeństwa.

N iepow odzenia skutkow ały spadkiem  zaufania do rządu Tadeusza M azow ieckiego, 

a tym  sam ym  do upadku etosu „Solidarności” , zbudow anego na historii jej członków. 

Stało się tak  za sprawą program u Leszka Balcerow icza, dla którego aprobatę starano się 

uzyskać obietnicam i szybkich efektów  gospodarczych. D ecyzje te  doprow adziły jednak  

do poważnego zubożenia społeczeństw a221 i bankructw a przedsiębiorstw  państwowych. 

D ysproporcja m iędzy nagłośnioną w izją a rzeczyw istością była tak  odległa, że m ożna 

m ówić o klasycznym  działaniu patologicznym , czyli sytuacji, w  której m arnotrawstwo 

przekroczyło granice społecznej akceptacji222. Przejaw em  polityki rodzinnej pośredniej, 

która w  zam ierzeniu Leszka B alcerow icza m iała spow odow ać spowolnienie, a następnie 

zatrzym anie inflacji, był podatek nakładany na zakłady pracy. Jeżeli w ypłacane dla 

pracow ników  pensje przekraczały ustalony przez rząd próg, nakładano tak  zwany 

„popiw ek” . Podatek ten  w prow adzono celem przyspieszenia procesu prywatyzacji 

przedsiębiorstw  państwowych. „Popiw ek” m iał na celu „zachęcić” pracow ników  do 

w yrażenia zgody na pryw atyzację zakładu. Od początku 1991 roku przedsiębiorstwa, 

które zgodziły się na prywatyzację, były zw alniane z konieczności płacenia „popiw ku”, 

a tym  samym  pracow nikom  obiecyw ano w zrost płac. D oprow adziło to do upośledzenia 

płac w  sektorze państw ow ym  i do prom ow ania sektora prywatnego. Jak się zatem  

okazało, to  nie zdolności sam oregulacji (w olnego) rynku decydują o w ysokości płac, 

tylko rząd. M ożna przyw ołać tezę, że ow szem  rząd nie ingeruje w  rynek, ale pod 

warunkiem , że ow a „niew idzialna ręka” jes t zgodna z ideologią i planam i rządu. Jest to

221 Rezultaty pierwszych reform były następujące: pierwszoroczne efekty realizacji programu ,szokującej 
terapii' były istotnie szokujące:

• roczna inflacja w roku 1990 miała wynosić parę procent, wyniosła 600%, a wskaźnik jednocyfrowy 
został osiągnięty dopiero w 1999 roku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego:
• średnie ceny w 1990 roku wzrosły 6-7-krotnie (makaron podrożał 22-krotnie, chleb -  13-krotnie, 

herbata -  14-krotnie, meble, naczynia kuchenne, lodówki, pościel -  8-10-krotnie, mydło, proszki, chemia 
gospodarcza -  10-12-krotnie).

Płaca realna spadła o ponad 1/4, a miesięczne średnie wynagrodzenie odpowiadało 2-4-dniowym 
średnim zarobkom Niemca. [...] W latach 1989-1993 średnie płace realne zmniejszyły się o około 29%. 
W sferze budżetowej, a więc w administracji publicznej -  o 38%. Poniżej socjalnego minimum egzystencji 
w roku 1989 znajdowało się 16,6% społeczeństwa, a w roku 1993 -  co najmniej 40%. Zob. W. Kieżun 
Patologia transformacji..., s. 131.
222 Tamże, s. 130-131.
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niepisane prawo, aktualne także dzisiaj, pom im o funkcjonującej gospodarki 

w olnorynkow ej, a nie centralnie planowanej.

Lata 90. X X  wieku ostatecznie doprow adziły do rozw arstw ienia społeczeństw a 

Polskiego. W spólny cel, czyli odzyskanie wolności był czynnikiem  budującym  poczucie 

solidarności społecznej w  czasach PRL, po upadku kom unizm u zniknął, poniew aż 

został osiągnięty. G łębokie podziały w  obozie „Solidarności” przyczyniły się do upadku 

jej legendy, a dalsze niepow odzenia w  dziedzinie gospodarki i w  innych obszarach 

system u społecznego zaczęły doprow adzać do frustracji i zaniku solidarności 

społecznej. B rak w spólnego celu i zaw iedzione nadzieje społeczne zaczęły pow odow ać 

anom ię i brak zadow olenia społeczeństwa. Po zw ycięstw ie „Solidarności” okazało się, 

że społeczeństw o nie je s t bytem  jednorodnym , a także dostatecznie trw ałym  i m ocno 

zintegrowanym . Specyfiką transform acji było to, że została ona przeprow adzona przez 

różne środow iska zaw odowe, przekraczając podziały klasow e i warstw owe. 

Transform acja była w ynikiem  w spółpracy i sw oistego przym ierza całego społeczeństw a 

polskiego223. Po osiągnięciu jednego celu -  obalenia system u kom unistycznego -  

pojaw iły się kolejne, które okazały się bardzo trudne do zrealizowania.

Zachęta do prywatyzacji m ajątku państw ow ego doprow adziła do sprzedaży 

większości przedsiębiorstw  Skarbu Państw a kapitalistom  zagranicznym , bez 

wcześniejszej analizy opłacalności takich posunięć. To okazało się pow ażnym  brakiem  

gospodarności i poszanow ania m iejsc pracy. Część m ajątku państw ow ego została 

przejęta przez kadrę zarządzającą, która stworzyła w  tym  m iejscu pryw atne zakłady224. 

Procesy następujące na skutek transform acji pociągnęły za sobą długotrw ałe negatyw ne 

zjaw iska społeczne, które doprowadziły do upadku idei i w artości wolnej Polski. Po tym  

nastąpiła społeczna frustracja i zw ątpienie w  now y system. N astępnie pojaw iły się 

procesy przystosow aw cze do nowej rzeczywistości, czyli w yodrębniła się ta  część 

społeczeństwa, która zyskała i ta, która straciła na transform acji.

223 B. Synak, Od pozornej jednorodności do wzmożonej różnorodności społeczeństwa polskiego, 
[w:] I. Krzemiński (red.), Wielka Transformacja, zmiany ustroju państwa po 1 9 8 9 ., s. 46.
224 Proces prywatyzacji miał zgubne skutki dla polskiej gospodarki: Proces prywatyzacji na rzecz kapitału 
zagranicznego doprowadził do utraty poważnej części zysków gospodarki narodowej. Jest rzeczą 
naturalną, że zagraniczny inwestor przekazuje zyski na swój rachunek w rodzinnym kraju. [...] Tak więc 
w wyniku procesu prywatyzacji przez zagranicznych inwestorów poważna część dochodu narodowego 
wypływa z Polski w formie dywidend, zysków, gigantycznych płac dla zagranicznego personelu 
kierowniczego, wysokich opłat za zarządzanie OFE, cen transferowych, wewnętrznych usług 
wykonywanych za wysoką cenę przez pracowników zagranicznej centrali, wiele sprytnych manipulacji dla 
wykazania niskiego zysku lub nawet deficytu. To wszystko ma na celu ograniczenie lub nawet 
zlikwidowanie opłat podatkowych, oczywiście ze stratą dla budżetu państwa. Zob. W. Kieżun Patologia 
transformacji..., s. 258-260.
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Grupą, która szczególnie zyskała, byli pryw atni przedsiębiorcy. W kroczyli oni na 

rynek dóbr i usług będący obecnie dom inującym  (III) sektorem  gospodarki. W łasna 

działalność gospodarcza w  pierwszych latach po transform acji często przybierała form y 

patologiczne, co w pływ ało dem oralizująco na życie społeczno-gospodarcze. Luki 

praw ne i nisze rynkow e znane w tajem niczonym  „przedsiębiorcom ”, m ającym  układy, 

dzięki którym  pryw atyzow ali m ienie publiczne na w łasny użytek, przynosiły często 

bardzo wysokie -  najczęściej nieopodatkow ane -  przychody225. Grupą, która straciła, 

była ta  część społeczeństwa, która nie dostosow ała się do now ych w arunków , m iędzy 

innym i tw orzący swoiste enklawy biedy byli pracow nicy PG R -ów . Należy w spom nieć 

jeszcze o szczególnej grupie osób należących do klasy niższej i średniej, czyli 

„pracujących biednych” . Jest to now a kategoria charakteryzująca tę  część 

społeczeństwa, która chociaż pracuje, nie osiąga dochodów  w ystarczających na 

zaspokojenie w szystkich potrzeb zw iązanych z gospodarstw em  dom ow ym  i rodziną. 

W artość pracy jes t dwubiegunowa. Z jednej strony jes t w artością ekonom iczną, która 

pow inna zaspokoić potrzeby gospodarstw a dom owego. Z drugiej pow inna być 

w artością autoteliczną, dającą jednostce poczucie etosu jej w ykonyw ania i w łaściw e 

m iejsce w  strukturze społecznej. A ktyw ność człow ieka nie w iąże się tylko 

z uzyskaniem  środków  m aterialnych dla podtrzym ania ludzkiej egzystencji, ale także 

z zaspokojeniem  potrzeb przynależności, szacunku i sam orealizacji226. Jednak 

niew ystarczający dochód uniem ożliw ia postępow anie zgodne z konw encjam i 

kulturowym i charakterystycznym i dla danego społeczeństwa, a przez to także pełnienie 

ról społecznych. U trata zdolności spełniania oczekiw ań społecznych, spow odow ana jest 

m odyfikacją (utratą) określonych czynników  statusu osoby, spow odow anych 

bezrobociem , bezdom nością, ale także kalectw em 227. Czynniki statusu osoby to 

indyw idualne cechy psychofizyczne, które przez czynniki zewnętrzne, związane 

z (dobrą lub złą) organizacją system u społecznego, m ogą pow odow ać że osoba będzie 

spełniać oczekiw ania społeczne lub nie. Źle przeprow adzone reformy, pryw atyzacja 

i liberalizacja system u gospodarczego doprow adziły do daleko posuniętej segm entacji 

społeczeństwa, dzieląc je  na w ąską grupę bogatych, dużą grupę średnio zarabiających 

i bardzo dużą grupę biednych.

225 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 72.
226 Z. Seręga, J. Grzesik, Kiedy z pracą łączy się bieda! Procesy krystalizacji nowej kategorii ubogich we 
współczesnej Polsce, [w:] A. Bobko, B. Marek-Zborowska (red.), Równi ale różni -  Studia nad kryzysem 
i rozwojem społeczeństwa Polskiego..., s. 250.
227 Tamże, s. 251.
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O gólnośw iatow y kryzys gospodarczy z 2008 roku nie om inął także Polski i nie 

pozostał bez echa dla polityki społecznej. Spo w olnienie tem pa w zrostu  gospodarczego 

ograniczyło rów nież działania w  tym  zakresie. N atom iast skutki odczuw ane są przez 

w iększą część społeczeństwa. Trudniejszy dostęp do służby zdrowia, zw iększenie się 

poziom u bezrobocia, zaw ieranie większej liczby um ów  cywilnopraw nych, w zrost sfery 

nierejestrowanej -  to  tylko niektóre negatyw ne zjawiska, które w  polskich 

zliberalizow anych realiach nie są nowe, tylko w ciąż się pogłębiają. L iberalizm  m a 

dw ubiegunow y charakter. Z jednej strony utrw ala podział struktury społecznej na część 

posiadającą i nieposiadającą, z drugiej dzieli społeczeństw o na część poinform ow aną 

i niepoinform ow aną228. Poinform ow ani to  ta  część społeczeństwa, która posiada 

w ysokie dochody, a zatem  także znacznie w iększe m ożliwości dostępu do najnowszej 

w iedzy i technologii. To część społeczeństw a globalnego. N iepoinform ow ani z kolei to 

część społeczeństw a m ająca niskie (i najniższe) dochody. W  zw iązku z tym  m ożliwości 

dostępu do w iedzy i technologii są utrudnione. Potrzeba pow iększania zasobów  

kulturow ych w  przypadku tej kategorii także zm niejsza się z pow odu deficytu 

w  funkcjonow aniu gospodarstw a dom owego, który pow oduje deficyty 

w  funkcjonow aniu rodziny.

Taki podział społeczeństw a odbija się negatyw nie na sposobach zatrudnienia 

pracow ników , gdzie pracodaw cy tłum aczą taką politykę zatrudnienia wysokim i 

składkami odprow adzanym i do ZU S-u, w ysokim  podatkiem  od tow arów  i usług (vat), 

a także kryzysem. N a  tym  cierpią pracownicy, ich rodziny i w  rezultacie całe 

społeczeństwo. Tylko najbogatsi, znajdujący się w  klasie wyższej i w  klasie średniej 

wyższej (ze w zględu na poziom  dochodów  i w pływ ów ), nie odczuw ają w  sposób 

dotkliwy efektów  kryzysu gospodarczego. N ie potrzebują korzystać z instytucji pom ocy 

społecznej państwa, a także z państwowej służby zdrowia, a naw et publicznej edukacji 

(dla dzieci). K lasa niższa zaw sze znajduje się w  najgorszym  położeniu w  strukturze 

społecznej (często pozostając także najbardziej roszczeniow ą, w łaśnie z pow odu 

dysfunkcji i trudnej sytuacji materialnej oraz trudności w  znalezieniu pracy), ale trudne 

w arunki nie om ijają także klasy średniej niższej (a także części klasy średniej wyższej). 

O czyw iście klasa średnia to  także prywatni przedsiębiorcy, którym  z jednej strony 

państw o powinno pom óc prow adząc taką politykę zatrudnienia, by przedsiębiorcy 

(rów nież państw ow em u) opłacało się zatrudniać na godziw ych w arunkach

228 J. Auleytner, Scenariusze polityki społecznej w okresie kryzysu, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz- 
Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie., s. 58.
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pracow ników  ograniczając liczbę bezrobotnych. Z drugiej strony należy także w  sposób 

dogłębny i bezw zględny rozpocząć kontrolę zatrudnienia w  firmach.

Instytucje tw orzące organizm  państw ow y pow inny być w yznacznikiem  -  oprócz 

skutecznego praw a -  schem atów  postępow ania i właściwej ich interpretacji, 

nieprowadzącej do nadużyć pow odow anych egoistycznym i pobudkam i, ale do realizacji 

praworządnej polityki, która pozostaje w  zgodzie z etyką publiczną. Instytucje określają 

standardy, w artości i cele, które prow adzą do aktywności mającej na celu realizację 

interesów  obywateli na akceptow alnym  poziom ie. Instytucje ograniczają także w ybór 

środków  i procedur działania w  realizacji celów  lub w artości229. D ostęp do danych 

środków  i procedur jest zróżnicowany i każda grupa społeczna ma inne m ożliwości 

skorzystania z nich, a to oznacza, że osiągnięcie celu, czyli zaspokojenie potrzeb na 

określonym  poziom ie, nie dla w szystkich jes t m ożliwe. Czynnikam i różnicującym i są 

czas, jakość i ilość.

W  U nii Europejskiej Polska je s t krajem, w  którym  istnieje najw iększe zróżnicowanie 

m ajątkow e i dochodowe, a także bardzo niski je s t poziom  życia. B rak przem yślanej 

i konsekwentnej polityki społecznej państw a grozi Polsce radykalizacją postaw  

społecznych. D o niedaw na jednak  politycy nie zdawali sobie z tego spraw y230. 

N iestety  do tej pory w nioski z błędów  transform acji nie zostały wyciągnięte, pom im o 

przeszło 25 lat od tam tego wydarzenia. Sytuacja społeczeństw a polskiego pod 

w zględem  ekonom iczno-bytow ym  m a tendencje sprzyjające pogarszaniu się. 

Czynnikam i sprzyjającym i tej tendencji są: podw yższanie cen żywności, energii, 

tow arów  i usług, przy nieskorelow anym  w zroście w ynagrodzeń za pracę i utrzym ującej 

się inflacji.

229 T. Parsons, System społeczny, Nomos, Kraków 2009, s. 45.
230 W. Bonusiak, Społeczne skutki transformacji w Polsce, [w:] A. Bobko, B. Marek-Zborowska (red.), 
Równi ale różni -  Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa P o ls k ie g o s. 129-130.
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2.5. Polityka rodzinna partii prawicowych

Charakterystyczne dla polskich partii praw icow ych jes t odwoływanie do niektórych 

idei głoszonych przez socjaldem okrację i liberalizm. Ideologia partii liberalnych jest 

zw iązana z szeroko pojętą w olnością jednostki i m ożliw ościam i działania w  sferze 

struktury społecznej. Jedynym  w yznacznikiem  norm atyw nym  jest -  oprócz kultury -  

praw o. K ultura -  jak  już  zostało pow iedziane wcześniej -  m a znaczenie konwencji 

zw yczajow ych, których realizow anie je s t oczekiwane przez inne jednostki. 

W spółczesny liberalizm  w yrasta  na gruncie kapitalizm u. Zgodnie z tym  założeniem  

państw o nie ingeruje w  sferę rynkową, dając m ożliwość uczestnictw a w  rynku 

jednostkom  jako  podm iotom  gospodarczym , czyli daje w olność indywidualnego 

działania. Polityka państw a liberalnego -  w  założeniu -  ogranicza się do ochrony 

w olności obywateli i ich praw  oraz zapew nienia bezpieczeństwa. Ale nie zapew nia 

ochrony socjalnej w  ilości i jakości takiej jak  nurt socjaldem okratyczny. 

N iew ystarczające zabezpieczenie socjalne prowadzi do pow iększającego się 

rozw arstw ienia społeczeństwa, pom iędzy kategoriam i bogatych i biednych.

D o 2015 roku w  Polsce funkcjonow ała ideologia liberalizm u socjalnego. Socjalną 

politykę państw a realizow ano po 1989 roku i zw iązana ona była z ochroną jednostek  

zagrożonych biedą oraz m ających problem y z dostosow aniem  się do nowej sytuacji 

społeczno-ekonom icznej. Jednakże w szelkie działania prow adzone w  obszarze polityk 

szczegółow ych -  polityki społecznej -  dotyczących spraw socjalnych m iały (do 2015 

roku) charakter rozw iązań tym czasow ych, a nie długofalowych. W pływ a to  na jakość 

udzielanej pom ocy, a także na czas z tym  związany, k tóry m oże być niew ystarczający 

do rozw iązania problemu.

Polityka partii praw icow ych jes t pom im o podobnych ideologii zróżnicowana. 

D otyczy to  zw łaszcza polityk szczegółowych, jako  faktycznych w yznaczników  

działania polityki ogólnej realizowanej przez partię rządzącą, innymi słowy realizacji 

obietnic w yborczych. Założenia program ow e Platform y Obywatelskiej m ają charakter 

liberalny, ale Praw a i Sprawiedliwości już  socjaldem okratyczny, pom im o że jes t to 

także partia nurtu prawicowego.

W  Polsce nie m a partii chrześcijańskich o ugruntow anej pozycji politycznej co 

skutkuje słabym  zaangażow aniem  w  ochronę tradycyjnych w artości, będących 

fundam entem  społeczeństwa. Prow adzi to  do podw ażenia N auki Społecznej K ościoła 

i do propagow ania pseudow artości będących w ytw orem  kultury popularnej i masowej.

149



Jednocześnie następuje zanegow anie wartości, k tórych podtrzym anie w ym aga wysiłku 

i zaangażowania, a także solidnej postaw y jednostki będącej w  pełni w olnym  

i ukształtow anym  bytem  o w artości podm iotu. Postulaty Kościoła katolickiego w  Polsce 

po transform acji są w yrażane na dw óch płaszczyznach rzeczyw istości politycznej. 

K ościół oscyluje m iędzy tym, co jes t stricte  polityczne, a tym, co jest m etapolityczne231. 

U dział K ościoła w  sferze politycznej polega na udzieleniu poparcia danej partii, której 

ideologia jes t zgodna ze Społeczną N auką Kościoła, czyli na faktycznym  udziale 

w  polityce. Partycypacja ta  polega na działaniach zm ierzających do oddziaływ ania na 

przestrzeń publiczną, zgodnie z K atolickim  N auczaniem  Kościoła. K atolicka N auka 

Społeczna to  ideologia tw orzenia przestrzeni publicznej na zasadach etyki i m oralności 

zasad chrześcijańskich. U dział w  m etapolityce z kolei to  działania skierowane na 

nauczanie społeczne K ościoła zgodne z zasadam i etyki chrześcijańskiej. Jest to ocena 

działań partii politycznych, kreujących przestrzeń publiczną. O cena dotyczy etyki 

kształtow ania przestrzeni publicznej zgodnie z zasadam i norm atyw nym i Katolickiej 

N auki Społecznej. W  w ym iarze m etapolitycznym  K ościół nie uczestniczy w  polityce 

bezpośrednio, sprawuje jedynie  sądy wartościujące. Polski K ościół u jaw nia się 

szczególnie na płaszczyźnie m etapolityki, ale jego  obecność w  sferze polityki je s t także 

odczuwana. Są to  działania m ające odzw ierciedlenie w  ukierunkow yw aniu 

praktykujących katolików  na prokatolickie ugrupow ania w  przypadku w yborów  oraz 

kształtow ania przestrzeni publicznej.

N ajw iększe partie nalężące do prawej strony sceny politycznej w  Polsce po 2000 

roku to Praw o i Sprawiedliwość oraz Platform a Obywatelska. Pom im o przynależności 

obydwu tych ugrupow ań do nurtu praw icow ego, program y polityki socjalnej tych  partii 

są zdecydow anie odmienne.

PiS w  swoim  program ie stw ierdza z całą stanowczością, że polska rodzina przeżyw a 

kryzys i coraz gorzej pełni swoje podstaw ow e funkcje, przestaje być miej scem, 

w  którym  się w ychow ujem y, uspołeczniam y i stajemy w rażliw i m oralnie232. Rodzina 

w  obecnych czasach koncentruje swoje w ysiłki przede w szystkim  na zaspokojeniu 

potrzeb podstaw owych. Zatem  na zapew nieniu w ystarczającego poziom u dochodu 

rozporządzalnego, czyli na funkcji ekonomicznej gospodarstw a dom owego. N atom iast 

aspekt kulturow y w  którego obszarze znajdują się także funkcje prokreacyjna

231 K. Kowalczyk, Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 
1989-2011., s. 80.
232 Nowoczesna Solidarna i Bezpieczna Polska, Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
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i socjalizacyjna, zw iązane z urodzeniem  i socjalizacją dzieci, zostaje w  przypadku 

prokreacji odłożona na czas późniejszy, a w  przypadku socjalizacji m oże być 

zaniedbana. Czynnikami, które doprow adzają rodzinę do tego stanu, są bezrobocie, 

a także praca, która nie gw arantuje jakości życia na w ystarczającym  poziom ie 

ilościow ym  i jakościow ym 233 . Problem y rodzin zaczynają się już  na początku, młodzi 

m ałżonkow ie w  w iększości nie m ają m ożliw ości stać się posiadaczam i w łasnego 

m ieszkania. Problem em  staje się rów nież pogodzenie ról rodzinnych, w  tym  

rodzicielskich, z rolam i zawodowym i. Jak zatem  widać, polskie rodziny potrzebują

234
w sparcia .

Pozostaje także problem  dem ograficzny, który w iąże się bezpośrednio z polityką 

rodzinną. W  Polsce przyrost naturalny jes t ujem ny, co już skutkuje brakiem  m ożliwości 

naturalnej zastępow alności pokoleń, a to związane jest z liczbą aktyw nych zaw odow o 

osób na rynku pracy i finansow aniem  system u em erytalnego 235 . Priorytetem  

w  program ie polityki rodzinnej PiS są zatem  rodziny, w  w ym iarze indywidualnym , 

a nie kolektywnym . To rodzina je s t grupą społeczną, której potrzeby należy zaspokoić 

przez zabezpieczenie socjalne, zapew nienie pracy i dochodu odpowiedniej wysokości. 

Program  PiS jes t w ięc program em  socjaldem okratycznym .

PiS w  program ie „Teraz rodzina” proponuje rozw iązania w  trzech sferach -  rodziny, 

pracy i domu. G łów ne założenia program u dotyczącego rodziny to: finansowe w sparcie 

rodzin w  postaci ulg podatkow ych, w  celu zapew nienia realnych dochodów  rodzinom  

decydującym  się na posiadanie dzieci; bon rodzinny przyznaw any co m iesiąc dla 

rodziców  dziecka w  w ieku przedszkolnym , o w artości 300,00 zł. Zrealizow anie bonu 

je s t m ożliwe w  żłobku lub przedszkolu do którego uczęszcza dziecko, dotyczy to 

zarów no placów ek publicznych, jak  i niepublicznych; karta  rodziny w ielodzietnej 

przyznaw ana rodzinom  posiadającym  co najmniej troje dzieci; karta  taka dawałaby 

m ożliw ość zniżek przy korzystaniu z usług instytucji kultury, sportu, transportu 

publicznego na poziom ie państw ow ym  z m ożliw ością w łączenia do program u

233 Specyficzną kategorią grup społecznych -  o czym była mowa wcześniej -  jest kategoria „pracujących 
biednych”. Jest to większa część pracujących Polaków z klasy średniej, którzy pomimo zatrudnienia 
i wykonywania pracy na całym etacie -  bez rozróżnienia na pracę umysłową i fizyczną (chociaż 
w przypadku tej drugiej trudna sytuacja na rynku pracy jest częściej nadużywana) -  mają problemy 
z zaspokojeniem potrzeb podstawowych swojego gospodarstwa domowego i rodziny. Problemy te 
związane są z aspektem ekonomicznym, czyli dochodem rozporządzalnym, a także z wysokością 
najniższej pensji krajowej. Następnie z dopuszczonymi przez rząd PO formami zawierania umów 
pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą (umowy cywilnoprawne).
234 Z programu PiS.
235 Z Programu PiS.

151



podm iotów  niepublicznych; staw ka 0% vat na ubranka dziecięce, co m iałoby 

zm niejszyć koszty zakupu odzieży dla dzieci; zw iększenie liczby m iejsc i bezpłatny 

dostęp do przedszkoli.

G łów ne założenia program u dotyczącego rynku pracy to: zm niejszenie w ysokości 

składki rentowej płaconej przez pracodaw ców  (co w prow adził rząd P iS-u  w  2007 roku, 

rozw iązanie to  zostało zaw ieszone przez koalicję PO -PSL). Rozw iązanie to  ma na celu 

zw iększenie zatrudnienia i w zrost wynagrodzeń, a zatem  m a zachęcić m ałżeństw a do 

prokreacji; zm niejszenie w ysokości składek na ubezpieczenia społeczne (o 50% ) na 

okres dwóch lat w  przypadku zatrudnienia absolw entów  szkół i uczelni wyższych.

Głów ne założenia program u dotyczącego polityki m ieszkaniowej to: zapew nienie 

posiadania w łasnego m ieszkania lub budow a domu; dofinansowanie zakupu m ieszkania 

lub budow y dom u przez system kredytów  państw ow ych -  zw iązanych z program em  

„Rodzina na swoim ” . Polityka m ieszkaniow a państw a skierowana do rodzin, m a na celu 

również pobudzenie sektora budow lanego236. Posiadanie w łasnego dom u lub 

m ieszkania jes t podstaw ą założenia rodziny i w  pełni aktyw nego jej funkcjonow ania 

w  społeczeństwie.

Założenia program u PiS są bliskie KNS, dotyczą bow iem  szczególnych sfer, 

w  których funkcjonuje człow iek -  rodziny i pracy. W łaśnie te  sfery w ym agają obecnie 

ustabilizow ania i przyw rócenia ochrony rodziny i jej funkcji, a w  przypadku pracy -  

zatrudnienia. M odelow a w izja państw a przedstaw iona w  program ie PiS koncentruje się 

na bezpieczeństw ie socjalnym. Jest to w izja oparta  na zasadach solidarności społecznej, 

której w ażnym  elem entem  jes t w spółzależność, czyli socjalna polityka państw a 

zapobiegająca m arginalizacji i w ykluczeniu społecznem u237. Założenia program u PiS 

m ają na celu w zrost gospodarczy przez aktyw izację jednostek  na rynku pracy i przede 

w szystkim  jego  naprawę. Założenia polityki m ieszkaniowej skierowane są do rodzin, 

tak  samo jak  inne rozw iązania związane z infrastrukturą społeczną dotyczącą m.in. 

żłobków  i przedszkoli.

Polityka rodzinna PO  skoncentrow ana jes t na aktyw izacji jednostek  do podjęcia 

pracy. W prow adzane są do tego celu now oczesne instrum enty liberalizm u socjalnego, 

które zakładają rozbudow ę infrastruktury związanej ze spraw ow aniem  opieki nad 

dziećmi. Są to  takie instrumenty, jak: w iększa liczba instytucji i łatw iejsza procedura 

przyjęcia do żłobków, przedszkoli, a także m ożliw ość zatrudnienia opiekunki.

236 Program Teraz rodzina, Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2012.
237 D. Sozańska, Chrześcijańska demokracja w P o lsce ., s. 176.
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Założenia polityki rodzinnej PO są ideow o oparte na solidarności pokoleń, ale także 

akcentow any jes t w  nich stan gospodarki. Polityka państw a pow inna elim inow ać 

deficyty, w spierać osoby w  sytuacjach kryzysow ych, dążyć do popraw y sytuacji 

demograficznej, a priorytetem  m usi być w zrost238. A  zatem  solidarność pokoleń 

pow inna objaw ić się przez zatrudnienie w  form ie zgodnej z rzeczywistością, w  celu 

odkładania składek em erytalnych i rentow ych oraz w zrostem  najniższej pensji krajowej. 

E lim inow anie deficytów  oraz wsparcie w  sytuacjach kryzysow ych pow inno mieć na 

uw adze pom oc rodzinom  w  sytuacji, w  której w ystępuje dysfunkcja (brak pracy, chory 

członek rodziny itp.). Chodzi tu  o pomoc, która w  sposób trw ały zniw eluje deficyty 

i przyw róci członków  rodziny do aktywności zawodowej. Zw ieńczone to będzie 

znalezieniem  pracy, z której dochody pozw olą na zaspokojenie w szystkich potrzeb. 

Popraw a sytuacji demograficznej m oże nastąpić tylko po osiągnięciu celów  w yrażonych 

w  pow yższych postulatach i w  ostatnim  -  kluczow ym  -  w zroście zatrudnienia, czyli 

elim inow aniu bezrobocia.

M inisterstw o Pracy i Polityki Społecznej w  2005 roku przygotow ało „Strategię 

D ziałań Polityki Społecznej na lata 2007 -2 0 1 3 ” . W  raporcie tym  została opisana 

pogarszająca się sytuacja w ielu polskich rodzin. Od 1996 roku ubożeją określone grupy 

społeczne. Pom im o ogólnego w zrostu  poziom u dochodów, coraz w iększa część 

ludności zbliża się do granicy ubóstwa. Coraz w iększa liczba rodzin nie je s t w  stanie 

zaspokoić potrzeb podstaw owych, a także zw iększa się rozw arstw ienie dochodowe. 

W  2003 roku poniżej m inim um  egzystencji żyło 11,8% społeczeństwa, zaś poniżej 

relatywnej granicy ubóstw a -  20,3%  (wzrost o połow ę od 1995 roku)239. Poziom  

bezrobocia i w artość ekonom iczna zaw odów  (popyt i podaż zaw odów  na rynku pracy) 

to czynniki bezpośrednio w pływ ające na poziom  życia rodzin. M ożliw ości członków  

rodzin na rynku pracy w  dużej m ierze przekładają się na sytuację finansow ą 

gospodarstw  dom ow ych240. L iczba dzieci w  rodzinie to kolejny czynnik zw iększający 

poziom  w ydatków  -  w  polskich realiach każde kolejne dziecko m oże znacząco wpłynąć 

na obniżenie standardu życia rodziny. W  2004 roku u 2/5 rodzin w ychow ujących 

czworo lub więcej dzieci poziom  w ydatków  w ynosił poniżej m inim um  egzystencji 

(55,9%  poniżej relatywnej granicy ubóstw a). Trudności dośw iadczają też rodzice 

samotnie w ychow ujący dzieci. W  tej grupie w  2004 roku 15,2% żyło w  skrajnej biedzie

238 Następny krok razem, Program Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2011.
239 Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013, MPiPS, Warszawa 2005.
240 Tamże.
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(23,8%  poniżej relatywnej granicy ubóstw a)241. W  zw iązku z tym  w yznaczone zostały 

priorytety i kierunki działań zw iązane m.in. z polityką rodzinną. W  przypadku polityki 

rodzinnej bezpośredniej jes t to  tworzenie w arunków  sprzyjających rozw ojow i m łodego 

pokolenia w  rodzinie i środow iskach pozarodzinnych jako  czynnika popraw y jakości 

kapitału ludzkiego242. D ziałania te  zostały skierowane na rozwój infrastruktury (żłobki, 

przedszkola) i jej funkcjonow anie (liczba miejsc, godziny otwarcia), następnie na 

rozw iązania dotyczące zatrudnienia, m ające na celu zachęcenie zw łaszcza kobiet do 

pow rotu do pracy po urlopie m acierzyńskim .

PO  w  program ie w yborczym  z 2011 roku przedstaw ia swoje osiągnięcia na polu 

„aktyw nie” prowadzonej polityki (pro)rodzinnej243. Partia ta  proponuje i realizuje 

następujące rozw iązania: zw iększenie dostępności m iejsc w  żłobkach i przedszkolach 

przez w prow adzenie „ustaw y żłobkow ej” . M a ona zm niejszyć w ym agania potrzebne do 

opieki nad dziećmi w  w ieku przedszkolnym  i niższym  (do tej pory w ym agane było 

ukończenie studiów pedagogicznych, ze specjalnością pedagogika w czesnoszkolna). 

Dotyczy to  pow staw ania klubów  dziecięcych lub ustanaw iania przez gm iny opiekuna 

dziennego, którym  m oże zostać np. m atka posiadająca m ałe dziecko i która podejm ie 

się opieki nad dziećm i z sąsiedztw a w  swoim  dom u albo w  lokalu udostępnionym  przez 

gm inę244; ułatw ienie rodzicom  zatrudnienia opiekunki do dziecka, polegające na 

podpisaniu um ow y i zgłoszeniu tego faktu do ZUS. Państw o m iałoby w  tej sytuacji 

opłacać składki (ubezpieczenie społeczne i zdrow otne), których w ysokość m iałaby być 

liczona od pensji m inim alnej; uelastycznienie przepisów  służących przyznaniu praw a 

do darm ow ych posiłków  dzieciom  z rodzin biedniejszych. D ecyzję o przyznaniu 

takiego praw a m ógłby podejm ow ać dyrektor szkoły; przygotow anie ustaw y

0 w spieraniu rodziny i system ie pieczy zastępczej skierowanej do rodzin, w  których 

obecna jes t przem oc, a także ubogich i zagrożonych ubóstw em ; podw yższenie kw oty 

zasiłku rodzinnego o 40%  oraz kwoty świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów  

rodzinnych osób niepełnosprawnych.

Plany PO  na przyszłość obejmują: zw iększenie ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne 

dzieci, w  ram ach polityki dzietności; tw orzenie m iejsc dla dzieci w  żłobkach

1 przedszkolach; w ydłużenie czasu pracy przedszkoli; utw orzenie punktów  

przedszkolnych dla studentów  posiadających dzieci.

241 Tamże.
242 Następny krok razem, Program Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2011.
243 Z programu PO.
244 Z programu PO.
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Polityka rynku pracy: otwarcie rynku pracy dla m łodych osób, aktyw izacja 

zaw odow a kobiet w  w ieku 25-50 lat; propozycja zm iany w  kodeksie pracy dotycząca 

pracy sezonowej, a polegająca na wypłacie w ynagrodzenia w  okresie faktycznego 

świadczenia pracy w  czasie obow iązyw ania um owy, natom iast pracow nik nie 

otrzym yw ałby w ynagrodzenia w  przypadku nieśw iadczenia pracy z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy, pozostając jednak  w  stosunku pracy. To rozw iązanie ma 

zwolnić pracodaw ców  z ponoszenia kosztów  zatrudnienia, a pracow nikom  m a zapew nić 

perspektyw ę stabilizacji zatrudnienia. Jest to postulat zapew niający stałe zatrudnienie 

dla pracobiorców , ale potrzeby egzystencjalno -bytow e jednostki m uszą być zaspokajane 

także w  okresie nieśw iadczenia pracy, a do tego celu potrzebny je s t stały dochód. Zatem  

nie tylko w  sezonie, w  którym  pracodaw ca będzie potrzebow ał usług pracobiorcy. 

Z drugiej strony postulat ten pozw ala na uelastycznienie zatrudnienia, poniew aż 

pracodaw ca będzie m iał m ożliw ość zaw ieszenia pracow ników , którzy w  danym  okresie 

nie będą potrzebni bez konieczności rozw iązania stosunku pracy, co z kolei zapew nia 

ciągłość zatrudnienia.

Program  Platform y Obywatelskiej pasuje raczej do krajów  w ysoko rozw iniętych, 

gdzie bezrobocie je s t na niskim  poziom ie, a w ysokość najniższej pensji krajowej 

pozw ala zaspokoić potrzeby podstaw ow e i cywilizacyjne. Z dochodu rozporządzalnego 

zostaje fundusz swobodnej decyzji, a jednostki m ają szansę na stabilne i godne w arunki 

zatrudnienia. N ajw yższym  priorytetem  i w artością dla PO  jes t w olność gospodarcza. 

G łów ną ideą m anifestow aną w  działaniach PO  jes t gospodarka rynkow a i usuw anie 

przeszkód m ogących utrudnić obywatelow i sw obodną działalność gospodarczą245. 

Polityka rodzinna PO  opiera się zw łaszcza na jej form ie pośredniej, dotyczącej rynku 

pracy, w ykorzystania instrum entów  finansow ych i instytucji w  kontekście aktywizacji 

zarów no m ężczyzn, jak  i kobiet do pracy i jednocześnie prokreacji. Priorytetem  jest 

gospodarka i zw iększanie jej konkurencyjności, a to  dotyczy przede w szystkim  -  

w  aspekcie polityki rodzinnej -  rynku pracy i św iadczeń socjalnych.

Program  polityki rodzinnej m a także partia Solidarna Polska. Podobnie jak  program  

PiS zaw iera on założenia dotyczące rozbudowanej polityki socjalnej i tak  samo dobrze 

w pasow any jes t w  polskie realia społeczne. Program  SP zakłada podobnie jak  PiS, że 

podm iotem  jes t rodzina, a w zrost gospodarczy należy skorelować z polityką 

prorodzinną246. Zbigniew  Ziobro w  pream bule słusznie zauw aża też, że to  w zrost

245 D. Sozańska, Chrześcijańska demokracja w P o lsce ., s. 183.
246 Pomóżmy Rodzinie, Program polityki rodzinnej Solidarnej Polski, Warszawa 2012.
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popytu jednostek  i rodzin je s t siłą napędow ą polskiej gospodarki. R ynek w ew nętrzny 

i poziom  konsum pcji przekładają się na w zrost PK B 247.

Oto postulaty program ow e SP: pow szechny system  św iadczeń rodzinnych m iałby 

polegać na tym, że na każde dziecko żyjące w  rodzinie, w  której dochód na jedną  osobę 

nie przekracza 1000 zł, będzie przysługiw ał zasiłek rodzinny w  w ysokości 300 zł; 

bezpłatne publiczne żłobki i przedszkola; w ydłużenie urlopów  m acierzyńskich do 

dw unastu miesięcy; w prow adzenie sześciom iesięcznego okresu ochronnego dla m atek 

pow racających do pracy oraz w prow adzenie ulgi dla przedsiębiorców , w  celu 

utrzym ania m iejsca pracy dla młodej matki; bezpieczna praca dla m łodych matek. Jest 

to postulat, ażeby składki na ubezpieczenie społeczne pracow ników  były opłacane przez 

państw o (chodzi o odciążenie finansow e dla pracodaw ców  -  jes t to bardzo dobry 

postulat zw iązany także ze zm niejszeniem  poziom u bezrobocia), celem  utrzym ania 

m iejsca pracy dla m łodych m atek w racających po urlopie m acierzyńskim  do pracy; 

gw arantow ane em erytury dla matek; polegać by to  miało na tym, że za każde 

w ychow ane dziecko m atce przysługiw ałoby zwiększenie em erytury o 10%; 

zapew nienie m ieszkań dla m łodych m ałżeństw  do czterdziestego roku życia, m ających 

zaciągnięty kredyt hipoteczny w  złotówkach. Państw o spłacałoby za m ałżonków  50% 

odsetek przez okres dziesięciu lat D o  tego każde dziecko będące na utrzym aniu 

m ałżeństw a byłoby podstaw ą do zw iększenia spłaty odsetek przez państw o o następne 

10% (ale w  sumie nie więcej niż do 40% ); partycypacja państw a w  spłacie odsetek 

kredytu, która m aksym alnie m ogłaby w ynieść 90% ; zapew nienie tanich podręczników  

dla uczniów. Propozycja dotyczy w prow adzenia stałej -  narzuconej przez państw o -  

ceny podręczników ; przyw rócenie opieki medycznej w  szkole, a dodatkow o 

opracow anie program u profilaktyki zdrow otnej dotyczącego zdrow ego odżywiania, 

higieny oraz zdrow ego stylu życia; zapew nienie dzieciom  darm ow ych posiłków  

w  szkołach. Chodzi o zapew nienie jednego ciepłego posiłku dla każdego ucznia; 

podniesienie ulgi podatkowej na dzieci do poziom u 2160,00 zł rocznie (1112,04 z ł 

rocznie -  stan na 2012 rok); utw orzenie instytucji rzecznika praw  rodziny, który m iałby 

się zajm ow ać opiniow aniem  aktów  praw nych m ających w pływ  na funkcjonow anie 

rodziny. R zecznik  praw  rodziny pełniłby rów nież funkcję kontrolną instytucji 

państw ow ych działających w  sprawie rodzin.

247 Z programu SP.
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SP jes t przeciw na podniesieniu w ieku em erytalnego dla kobiet i m ężczyzn do 67. 

roku życia, z uw agi na m.in. zróżnicow any stan zdrow ia osób w  tym  w ieku248. 

Poruszona jest rów nież kw estia zatrudnienia pod kątem  ochrony praw  pracowniczych.

Program  partii Polska Jest N ajw ażniejsza m a postulaty ukierunkow ane na rodzinę, 

ale niektóre z nich są zliberalizowane. K rytyka PJN  skierowana je s t na system  

podatkowy, który zdaniem  tej partii je s t ukierunkow any na ulgi dla bogatej części 

społeczeństwa, a obciążający biedniejszą jego  część249. Program  PJN  zakłada odbudow ę 

gospodarki, ale tak  jak  po transform acji ustrojowej w  1989 roku pojaw ia się ostrzeżenie 

dotyczące odw ołania się do najw yższych w artości rodzin, czyli do dzieci. Ostrzeżenie 

to dotyczy „chw ilow ych w yrzeczeń” dla obecnego pokolenia w  zam ian za lepszą 

przyszłość dla jego  dzieci250. PJN  popiera w ydłużenie w ieku emerytalnego, który 

pow inien być dodatkow o zrów now ażony dla kobiet i m ężczyzn. U zasadnienie tego 

postulatu w  przypadku kobiet dotyczy nadm iernego obciążenia budżetu przez to, że 

kobiety przeciętnie żyją dłużej od mężczyzn. W edług PJN  niższy w iek em erytalny dla 

kobiet dyskrym inuje je  z pow odu przyznaw ania im niższych em erytur niż w  przypadku 

m ężczyzn251. Odnośnie do przyw ilejów  niektórych grup zaw odow ych PJN  ma 

koncepcję dotyczącą w yrów nania tych różnic. Chodzi o zniesienie przyw ilejów  

em erytalnych służb m undurow ych oraz górników. Przejście na w cześniejszą emeryturę 

w iązałoby się z koniecznością obciążenia w yższym i składkam i ubezpieczeniow ym i252. 

W łaśnie te  szczególnie uprzyw ilejow ane grupy zaw odow e (zw łaszcza górników ) 

generują bardzo duże koszty dla budżetu, a nie w cześniejszy (niż m ężczyzn) w iek 

em erytalny kobiet.

W  program ie PJN  w łaściw ie nie m a postulatów  skierowanych bezpośrednio 

do rodziny, dlatego nie m ożna tu m ówić o polityce stricte  rodzinnej: PJN  proponuje 

likw idację w szystkich ulg podatkow ych (zw łaszcza w spólnego rozliczania m ałżonków, 

ulgi na internet). Z kolei ulga podatkow a na dzieci m iałaby zostać podniesiona, ale nie 

obejm ow ałaby trzeciego i kolejnych dzieci. PJN  postuluje podjęcie działań 

zm ierzających do: likwidacji sfery nierejestrow anej, przez bezgotów kow e rozliczenia 

m iędzy przedsiębiorcam i; likwidacji „becikow ego” (jedynym  płatnikiem  m iałaby być

248 Z programu SP.
249 Polska Jest Najważniejsza, Program wyborczy 2011.
250 Z programu PJN.
251 Z programu PJN.
252 Z programu PJN.
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opieka społeczna); w sparcia dla m atek w racających do pracy po urlopie m acierzyńskim ; 

likwidacji ulgi budowlanej, pom im o chęci kontynuacji program u „Rodzina na swoim ” .

Program  polityki rodzinnej zaproponow any przez PJN  ukierunkow any jes t na 

problem  demograficzny. Jednak postulaty są słabym  przejaw em  polityki rodzinnej, 

w sparcie państw a m iałoby nastąpić w  zakresie, w  którym  sama rodzina zdecyduje

0 takiej konieczności.

Polityka rodzinna w  w ydaniu partii o najdłuższej tradycji w  Polsce, czyli Polskiego 

Stronnictw a Ludow ego, jes t skromna. G łów ne założenia ogólne (k tóre m ożna 

zakw alifikow ać jako  formę pośredniej polityki rodzinnej) są jednak  jak  najbardziej 

ukierunkow ane na popraw ę sytuacji ekonom iczno -bytowej rodzin. Priorytetem  dla PSL 

jes t popraw a m aterialnych w arunków  życia Polaków , stabilizacja zatrudnienia i w zrost 

liczby m iejsc pracy, podw yższenie dochodów  oraz w zrost rent i em erytur253. 

Z poziom em  życia Polaków  zw iązany jes t postulat dotyczący rodziny, PSL chce 

tw orzyć lepsze w arunki m aterialno-bytow e dla polskich rodzin254.

Głów ne postulaty PSL to: ochrona dotychczasow ych i tw orzenie now ych m iejsc 

pracy; zaw arcie um ow y związanej z redystrybucją środków  publicznych na zadania 

społeczne, a przede w szystkim  na rzecz rodzin z dziećmi; przeciw działanie 

w ykluczeniu społecznem u i pom oc jednostkom  i rodzinom  żyjącym  już  w  tym  stanie; 

w yrów nanie szans edukacyjnych; popraw a jakości funkcjonow ania i dostępności służby 

zdrowia; w sparcie rodzin w ychow ujących dzieci; ułatw ienie dostępu do żłobków

1 przedszkoli dla dzieci z rodzin, w  których rodzice pracują, a także dofinansow anie ich 

przez państw o; bezpłatne zaopatryw anie uczniów  szkół podstaw owych, gim nazjów  

i średnich w  podręczniki i inne pom oce naukowe; w sparcie finansowe państw a 

w  przypadku zakupu pierw szego m ieszkania; w prow adzenie program u profilaktyki 

zdrowotnej dla kobiet w  ciąży oraz m atek z dziećmi; obniżenie stawki vat na tow ary 

i usługi dla dzieci i młodzieży.

PSL popiera w ydłużenie w ieku em erytalnego w  „m iękkiej” formie, przez system  

program ów  m otyw acyjnych. Jednym  z postulatów  jes t zwiększenie obszaru 

partycypacji dla przedsiębiorców  w  projektow aniu przepisów  prawa, które ma sprzyjać 

tw orzeniu now ych m iejsc pracy. M oże to  jednak  prow adzić do nadużyć przez zm iany 

istniejących i tw orzenie now ych przepisów  w  prawie pracy, które będą niekorzystne dla 

pracowników.

253 Człowiek jest Najważniejszy, Program Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 2011.
254 Z programu PSL.
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W  przypadku partii Twój R uch (poprzednio R uch Palikota) trudno m ówić o polityce 

rodzinnej. P rogram  dotyczy raczej zw iększenia i ochrony praw  m niejszości 

seksualnych. M odel tradycyjnej rodziny je s t w ypierany na rzecz zw iązków  

alternatyw nych w obec rodziny i m niejszości seksualnych. G łów ne założenia tej partii 

m ają na celu zapew nienie w olności wyznaniowej i głębokiej tolerancji dla m niejszości 

seksualnych. Chodzi zatem  o utrw alanie now ych w zorów  kulturow ych255, legalizację 

zw iązków  kohabitacyjnych i m niejszości seksualnych, legalizację aborcji, 

a jednocześnie finansow anie przez budżet państw a zapłodnienia m etodą in vitro. 

T R  postuluje także w ydłużenie w ieku emerytalnego. „N ow oczesne Państw o”256 

w  w ydaniu tej partii to  pomysł na zliberalizow anie społeczeństwa, w spieranie prywatnej 

działalności gospodarczej, a w  rezultacie przyjęcie m odelu państw a-„nocnego stróża” .

255 Te nowe wzory kulturowe dotyczą zwłaszcza społeczeństwa współczesnego, gdzie kultura popularna 
po części te wzory zniekształca przez promocję kultury masowej (czyli nośnika kultury popularnej). 
Kultura popularna stara się utrwalać swobodny styl życia oparty na konsumpcji, usunięciu wartości 
religijnych a także na negacji kultury wyższej jako konserwatywnej i przestarzałej.
256 Nowoczesne Państwo, Program partii Ruch Palikota (obecnie Twój Ruch), Warszawa 2012.
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2.6. Polityka rodzinna partii lewicowych

Założenia partii lew icow ych w  kwestii polityki rodzinnej są odm ienne od 

prawicowych. Pom im o istnienia nurtów  liberalnych, które naw iązują do 

socjaldem okracji, polityka tw orzona przez rządy liberalne z samego założenia m a inną 

ideologię niż nurt państw a socjalnego. W spółczesne założenia socjalizm u oparte są na 

gruncie demokracji, uznając gospodarkę w olnorynkow ą opartą na zasadach 

kapitalistycznych. W  tym  przypadku zadania socjalne państw a m ają na celu ochronę tej 

części społeczeństwa, która doświadcza biedy lub ubóstw a albo jes t w  stanie dysfunkcji 

czy patologii. Socjaldem okracja dopuszcza kontrolę i ingerencję państw a w  celu 

regulacji rynku, poniew aż kapitalizm  m a tę  wadę, że niekontrolow any m oże się stać 

i przew ażnie staje się w ręcz „dziki i drapieżny” . Często prowadzi to do nadmiernej 

eksploatacji kapitału ludzkiego przy ograniczeniu jego  dochodu, a przez to  do 

przeistoczenia go w  siłę roboczą, przed czym przestrzegał K arol M arks.

W spółczesna socjaldem okracja opiera się na zasadach liberalno-dem okratycznych, 

uznając, że zm iana polityczna dokonuje się w  sposób pokojow y i konstytucyjny. 

K apitalizm  jes t siłą determ inującą gospodarkę, a zatem  generuje bogactw o. N ie m a 

więc różnic jakościow ych m iędzy socjalizm em  a kapitalizm em . N ależy jednak  

zauważyć, że „kultura kapitalizm u” jes t postrzegana jako  niem oralna w  przypadku 

redystrybucji dóbr. K apitalizm  prow adzi do strukturalnej nierówności, czyli 

rozw arstw ienia społeczeństw a na małą grupę kapitalistów  i m asy pracujące. W  państw ie 

socjalnym  system  kapitalistyczny je s t regulowany przez instrum enty inżynierii 

ekonomicznej i społecznej, co elim inuje rozw arstw ienie społeczne i niespraw iedliw ą 

redystrybucję dóbr. Państw o jes t tu stróżem  publicznego (w spólnego) interesu. Państw o 

narodow e jes t znaczącą jednostką  w ładzy politycznej, a w ięc posiada istotne 

m ożliwości regulow ania życia ekonom icznego i społecznego w  swoich granicach257. 

Regulacja ta  dotyczy szczególnie organizacji funkcjonow ania państw a w  skali 

m akrostrukturalnej, uspraw niając działania instytucji bezpośrednio od strony 

wewnętrznej. W  skali m ikrostrukturalnej natom iast działania te  skierowane są pośrednio 

do w nętrza grupy, a bezpośrednio na zewnątrz. Chodzi tu  o granice obydw u struktur 

oddziaływ ania na sferę m akrospołeczną obejm ującą duże, najczęściej sform alizow ane 

grupy społeczne co dotyczy zw łaszcza sfery pracy. N atom iast oddziaływanie na sferę 

m ikrospołeczną odnosi się do m ałych grup społecznych, szczególnie rodzin. Granicą

257 A. Heywood, Ideologie polityczne, PWN, Warszawa 2007, s. 150-151.
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w  sferze m akrospołecznej, pro fanum , są przepisy praw a i kultura wyższa, czyli 

konwencje kulturow e przekazyw ane przez proces transm isji kulturow ej. Z kolei 

w  sferze m ikrospołecznej granicą jest uw arunkow ana kulturow o sfera intymna, sacrum , 

gdzie każda jednostka  i rodzina m a swój obszar prywatny, do którego nikt z zew nątrz 

nie m a dostępu.

Partie znajdujące się po lewej stronie sceny politycznej w  Polsce, należące do nurtu 

socjaldem okratycznego, to Sojusz Lew icy D em okratycznej. N ieco w  cieniu sceny 

politycznej znajduje się Polska Partia Pracy, której program  koncentruje się na ochronie 

praw  pracowniczych. N iektóre jej postulaty dotyczą także pośrednio polityki rodzinnej. 

Uważam , że program  PPP jest bardzo w ażnym  uzupełnieniem  pośrednim  polityki 

rodzinnej. G łów ny cel stanowi ochrona praw  i godności jednostek  w ykonujących pracę 

najemną. Poniew aż najczęściej pracujący posiadają rodziny, praca jes t silną podstaw ą 

jej funkcjonow ania ze w zględów  ekonom icznych (dochód rozporządzalny) i bytow ych 

(pew ność zatrudnienia oraz m ożliw ość zw iązania przyszłości z firmą), a także ze 

w zględów  autotelicznych (w  przypadku w ykonyw ania pracy zgodnej z w ykształceniem , 

chociaż ten  m echanizm  nie zaw sze ma znaczenie). Program  PPP skoncentrow any jes t 

na pracy i podnoszeniu jakości życia przez rozwój w iedzy i now ych technologii, a także 

eksploatacji zasobów  m aterialnych. Te czynniki rozw ojow e w pływ ają na rozwój 

społeczeństw  i przez ich eksploatację pow inno być m ożliwe zaspokojenie potrzeb 

podstaw ow ych każdej jednostki, a także likw idacja bezrobocia, głodu, biedy 

i w ykluczenia społecznego. Praca i adekwatne do jej nakładu uczciw e w ynagrodzenie 

m ają być praw em  naturalnym  każdego człow ieka do godnego i stabilnego życia258. 

Założenia program u PPP są spójne z nauczaniem  Katolickiej N auki Społecznej.

Postulaty PPP odnoszą się do: likwidacji zatrudnienia na podstaw ie um ów  cyw ilno

praw nych i sam ozatrudnienia. M ogłyby one m ieć zastosow anie tylko w  przypadku prac 

sezonowych, lub zatrudnianiu m łodzieży i studentów; skrócenia tygodniow ego czasu 

pracy do trzydziestu pięciu godzin; reprezentacji interesów  pracow ników  przez związki 

zawodowe; dofinansow ania przez państw o program u budow y tanich m ieszkań; PPP 

sprzeciw ia się w ydłużeniu w ieku emerytalnego.

Trafne uw agi w  kontekście sytuacji rodzin w  Polsce m a Sojusz Lew icy 

Dem okratycznej, w łaściw ie określając w idoczne deficyty na gruncie polityki rodzinnej 

bezpośredniej i pośredniej. SLD przedstaw ia sytuację społeczną polski jako  kraju,

258 Godność i Praca, Program Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80.
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w  którym  jes t najw iększy w  Unii Europejskiej w skaźnik  ubóstw a w śród ludzi 

pracujących. W iększej części społeczeństw a nie stać na zaspokojenie potrzeb 

podstaw owych, nie stać na życie259. Pom ijając głów ną ideę SLD dotyczącą rozdziału 

państw a od Kościoła, założenia program ow e tak  jak  w  przypadku PPP są również 

bliskie KNS.

Podstaw ow e postulaty SLD dotyczą: podw yższenia kryteriów  dochodowych, 

upraw niających do korzystania z pom ocy społecznej (dotyczy to  zw łaszcza rodzin 

w ielodzietnych), a także w ysokości świadczeń; w prow adzenia now ych świadczeń 

socjalnych dla rodzin, które ze w zględu na niski dochód lub jego  brak nie korzystają 

z ulgi podatkow ej; zw iększenia św iadczenia pielęgnacyjnego dla rodzin 

w ychow ujących dzieci niepełnosprawne, w  których osoba spraw ująca opiekę 

zrezygnow ała z pracy; zapew nienia św iadczeń rodzinie bez w zględu na jej status 

(rodzina pełna, lub niepełna); stw orzenia program u zw iązanego z pom ocą rodzinom  

biednym , w  którego zakres wchodziłyby instrum enty opiekuńcze i związane 

z aktyw izacją zaw odow ą; opieki nad kobietam i w  ciąży i bezpłatnego dostępu do 

niestandardow ych badań; rozszerzenia zakresu bezpłatnych szczepień; łatw iejszego 

dostępu do przedszkoli dla dzieci, k tórych oboje rodzice pracują; zw iększenia grupy 

dzieci, k tóre otrzym ają bezpłatny posiłek; stw orzenia program u w alki z patologiam i 

w śród dzieci i m łodzieży (z alkoholizm em  i narkom anią); przyw rócenia opieki 

m edycznej w  placów kach ośw iatow ych260. Są to założenia o charakterze socjalnym, 

pokryw ające się z założeniam i PiS i w  małej części PO. Polityka SLD zw iązana 

z rynkiem  pracy popiera stabilne zatrudnienie, którego wyrazem  jes t um ow a o pracę. 

Środki z funduszu pracy m ają z kolei posłużyć do walki z bezrobociem . SLD postuluje 

zrów nanie w ysokości zasiłków  chorobow ych, tak  aby przebyw ający na zwolnieniu 

otrzym ywał 100% w ynagrodzenia (a  nie 80%).

Polityka rodzinna SLD zm ierza w  kierunku faktycznej pom ocy rodzin ie261. Postulaty 

zaw arte w  program ie tej partii dotyczą problem ów  socjalnych, które istotnie w pływ ają 

na poziom  i jakość życia rodzin.

259 Jutro bez obaw, Program Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Warszawa 2011.
260 Z programu SLD.
261 Należy w tym przypadku wspomnieć także o programie polityki rodzinnej takich partii, jak Prawo 
i Sprawiedliwość i Solidarna Polska. Pomimo przynależności do prawej strony sceny politycznej, 
w przypadku programu polityki rodzinnej zajmują one miejsce po jej lewej stronie i zakładają realizację 
socjalnej polityki społecznej. Stanowią zatem silną konkurencję dla lewej strony polskiej sceny 
politycznej, pomimo dużych różnic ideologicznych.
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2.7. Modele polityki rodzinnej w wybranych państwach Unii 

Europejskiej

Obecnie w e w szystkich krajach Unii Europejskiej realizow any jes t określony m odel 

polityki rodzinnej, który w  w iększym  lub m niejszym  stopniu opiera się na socjalnym  

system ie redystrybucji dóbr. W  Europie m ożna w yróżnić kilka m odeli realizowanej 

polityki rodzinnej, opartych na kulturze i historii danego społeczeństwa. Są to modele: 

konserw atywny, anglosaski, skandynawski, śródziem nom orski, postkom unistyczny262. 

Każdy z tych m odeli je s t inaczej ukierunkow any na w sparcie rodzin, różne są źródła 

finansow ania św iadczeń oraz w arunki ich uzyskania.

Konserw atyw ny m odel państw a socjalnego opiera się na ubezpieczeniach 

społecznych, które są obowiązkowe. N a  w ysokość świadczeń w pływ  m a poziom  

bezrobocia oraz różnice w  poziom ie dochodów  pom iędzy grupam i zawodowym i. Liczy 

się także status jednostki na rynku pracy. C harakterystyczne jes t to, że gw arantow ane 

przez państw o zabezpieczenia socjalne są realizow ane przez organizacje pozarządowe. 

W  m odelu tym  nacisk położony jes t na zatrudnienie i św iadczenia w  razie utraty pracy, 

ale realizacja św iadczeń dotyczy jednostek  przede w szystkim  z długim  stażem  pracy. 

Ten m odel socjalny funkcjonuje w  Belgii, w e Francji, w  N iem czech i Austrii.

M odel anglosaski zakłada, że pom oc socjalna skierowana jes t w  najszerszym  stopniu 

do bezrobotnych, przy czym  związki zaw odow e nie odgryw ają tam  większej roli. 

System  gospodarczy oparty jes t na kapitalizmie, w  zw iązku z tym  poziom  dochodów  na 

rynku pracy je s t bardzo zróżnicowany. M odel ten  funkcjonuje w  W ielkiej Brytanii 

i Irlandii.

M odel skandynaw ski -  m ożna go określić m ianem  w zorcow ego -  przyznaje praw o 

do opieki każdem u obywatelowi, bez w zględu na jego  w kład finansow y w  postaci 

podatków  czy składek. Ingerencja państw a w  opiekę socjalną jes t w  przypadku tego 

m odelu bardzo duża. Podstaw ow ym  założeniem  jest spraw iedliw y podział dochodu 

społecznego i rów ność obywateli. Św iadczenia są udzielane obyw atelom  bezpłatnie. 

M odel ten  funkcjonuje w  Szwecji, Finlandii, Danii i Holandii.

Śródziem nom orski m odel socjalny realizow any jes t w  krajach, w  których polityka 

społeczna -  w  tym  rodzinna -  jest najsłabiej rozwinięta. Realizacja idei pom ocy 

społecznej je s t przeniesiona z państw a na rodzinę, K ościół i organizacje charytatywne, 

wspólnoty lokalne i organizacje obywatelskie. W  krajach, w  których funkcjonuje ten

262 R. Gabryszak, D. Magierka (red.), Europejska polityka społeczna, Difin, Warszawa 2011, s. 10.
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model, je s t dość duża część społeczeństw a nieobjęta system em  zabezpieczenia 

społecznego. U praw nienia do pobierania św iadczeń są bardzo zróżnicowane. 

Zabezpieczeniem  socjalnym  objęte są zw łaszcza osoby pracujące i starsze, przy czym  

w ysokość em erytur i rent jes t ustalana na poziom ie m inim alnym . N ajm niejsze 

świadczenia przyznaw ane są osobom  bezrobotnym , a przede w szystkim  tym, które nie 

ukończyły 18. roku życia. M odel ten  funkcjonuje w e W łoszech, w  Grecji, H iszpanii 

i Portugalii.

M odel postkom unistyczny obejm uje państw a przyjęte do Unii Europejskiej po 2004 

roku, w  których dokonano zm iany ustroju polityczno-gospodarczego. W  tym  m odelu 

dom inow ało zarządzanie centralne i jednolita  struktura organizacyjna. W  państw ach 

postkom unistycznych istnieje duży nacisk grup roszczeniow ych (są to  często grupy 

zaw odow e pracow ników  fizycznych, w  Polsce np. górników ), co częściowo w ym usza 

rozbudow yw anie zabezpieczeń socjalnych. To w zm acnia „syndrom  uzależnienia od 

pom ocy społecznej” i prow adzi do bezradności jednostki oraz zaniku poczucia 

odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. W  system ie kapitalistycznym  w ystąpił 

duży deficyt spraw ności zarządzania w  sferze spraw społecznych i rynku pracy263. 

Specyfiką m odelu postkom unistycznego jes t duża roszczeniow ość słabo uposażonych 

grup społecznych, które w  w arunkach realnego socjalizm u m iały zapew nioną pracę, 

a tym  sam ym  dochód. U padek kom unizm u i znaczne zm niejszenie odpow iedzialności 

państw a doprow adziły do pow stania zjaw iska tak zwanej „wyuczonej bezradności” . 

Pow stały zatem  grupy roszczeniow e, które nagle straciły opiekę dotąd gw arantow aną 

przez państwo. B rak um iejętności poruszania się w  now ych w arunkach doprowadził 

takie grupy do biedy lub ubóstwa.

R óżnorodność m odeli europejskich je s t zw iązana z nasilającym  się globalnie 

kapitalizm em  liberalnym , który polega na utow arow ieniu dóbr i usług. Istnieje także 

nadal m odel socjalny, k tóry obecnie nie zakłada ju ż  równości ekonom iczno-m aterialnej, 

tylko w yrów nyw anie szans oraz w yelim inow anie biedy, a zw łaszcza ubóstw a. M odel 

socjalny zakłada rów nież ograniczenie liczebności klasy niższej przy zachow aniu 

m erytokracji, ale także nieuniknione jes t zjaw isko dekom pozycji zaw odów 264.

263 Tamże, s. 12.
264 Dekompozycja zawodów to stan, w którym jednostki z wykształceniem wyższym mogą pozostawać 
w klasie niższej z powodu niemożliwości znalezienia pracy, na skutek niskiej wyceny danego zawodu 
przez pracodawców na rynku pracy. Natomiast zapotrzebowanie na zawody fizyczne i wyższa ich 
wycena niż zawodów umysłowych jest zjawiskiem zaburzającym naturalną hierarchię zawodów.
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M odel liberalny je s t charakterystyczny dla rozw ijających się krajów  Europy 

W schodniej. Jest to m odel indywidualnej polityki rodzinnej, zakładający, że funkcja 

prokreacyjna rodziny stanowi pryw atną spraw ę m ałżonków. R odzina z dziećm i nie jest 

zatem  w  żaden sposób uprzyw ilejow ana czy w spierana przez państw o. Dziecko 

w  skrajnym  założeniu m odelu liberalnego jes t uw ażane za źródło radości i satysfakcji 

dla rodziców, za źródło dodatkowej użyteczności, a to  nie w ym aga w sparcia265. Jest to 

zatem  m odel polityki rodzinnej charakterystyczny dla krajów  w ysoko rozwiniętych, 

gdzie gospodarka zapew nia w ysokie dochody rodzinom , a bezrobocie je s t na niskim  

poziomie.

M odel konserw atyw ny zabezpieczenia społecznego opiera się na zasadzie 

ubezpieczeń społecznych. Podstaw ow e świadczenia ubezpieczeniow e są uzupełniane 

przez świadczenia uniwersalne, które obejm ują zasiłki dla dzieci, usługi społeczne, 

zasiłki dla bezrobotnych266. Zatem  dom inującym  -  uw arunkow anym  kulturow o -  

m odelem  rodziny jes t ten, w  którym głow ą rodziny je s t m ężczyzna generujący przez 

swoją pracę dochód rozporządzalny. N atom iast kobieta m oże w ykonyw ać prace, ale nie 

je s t to konieczne, poniew aż to  właśnie polityka społeczna (w  tym  rodzinna) m a 

likw idow ać ewentualne deficyty gospodarstw a domowego.

M odel socjaldem okratyczny jes t skierowany na pom oc rodzinie i jej ochronę. 

Poniew aż zgodnie z założeniam i tego m odelu rodzina pełni funkcje prokreacyjne, jej 

zadaniem  jes t także przedłużenie ciągłości społeczeństwa. Polityka rodzinna jest 

połączona z polityką zatrudnienia i aktyw izacji zawodowej. Bardzo dobrze 

rozbudow ana jest sfera usług społecznych dla dzieci i rodziny, dla osób 

niepełnospraw nych i starszych. Dom inuje tu  idea, że dzieci są w arunkiem  zachow ania 

ciągłości społeczeństwa, a zatem  to  do obow iązków  państw a należy pokrycie kosztów  

ich posiadania i w ychow ania267. Jest to  m odel m ający na celu gruntow ne wsparcie 

rodziny, czyli inw estow anie w  kapitał ludzki, a zw łaszcza w  dzieci. Założeniem  jes t tu  

zasada, że inwestując w  społeczeństwo, a zatem  popraw iając jego  w arunki 

ekonom iczno-bytow e -  czyli poziom  życia, tw orząc stabilne dobrze płatne m iejsca 

pracy, przez w zrost jakości i liczby m iejsc pracy nastąpi szybszy w zrost gospodarczy. 

W ysoki poziom  dochodu zw iększy także poziom  PKB, poniew aż społeczeństw o będzie

265 B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje w polityce społecznej UE, [w:] M. Zubik (red.), Polityka 
rodzinna w krajach Unii Europejskiej -  wnioski dla Polski, Biuletyn RPO -  MAT. NR 67 Zeszyty 
Naukowe, Warszawa 2009, s. 15-16.
266 Tamże, s. 16.
267 Tamże, s. 16.
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bardziej skłonne do konsum pcji z funduszu swobodnej decyzji. Funkcjonow anie 

system u socjaldem okratycznego w ym aga spraw nie funkcjonującej gospodarki, niskiego 

poziom u bezrobocia, a zatem  w ysokiego poziom u zatrudnienia, a także utrzym yw ania 

wysokiej stopy podatkowej.

M odel południow oeuropejski jes t ukierunkow any na tradycyjny m odel system u 

struktury rodziny (fam iliaryzm). Cechują go m ocne w ięzi i w ew nętrzna spójność 

rodziny. Św iadczenia społeczne są bardzo niskie i nierówno rozdzielane268. M odel ten 

zakłada bardzo słaby poziom  ochrony socjalnej i rozw oju system u pom ocy przez 

państwo. W  założeniu najlepszą ochroną pow inna być sama rodzina, najczęściej 

w ielopokoleniow a, co jes t w  tym  przypadku uw arunkow ane kulturowo.

Porów nanie w szystkich przedstaw ionych modeli, znajduje się w  tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Modele polityki społecznej i rodzinnej

Model liberalny Model Model Model
konserwatywny socj aldemokratyczny południowoeuropej ski

-  rynek -  państwo = funkcja -  mocna rola państwa -  nacisk na
-  własna regulacyjna -  silna redystrybucja odpowiedzialność rodziny/
odpowiedzialność + familiaryzm dochodów solidarność
-  selektywność -  przezorność -  uniwersalizm rodzinna = familiaryzm
-  niskie świadczenia obywateli = -  szczodre świadczenia -  ograniczona

ubezpieczenia rola państwa
-  uniwersalizm = -  selektywność
ubezpieczeni -  niskie świadczenia
-  szczodre świadczenia

Polityki rodzinne
-  model rodziny -  model rodziny -  model rodziny -  2 -  model rodziny
-  1 żywiciel -  1 żywiciel żywicieli 1 żywiciel
-  uniwersalne -  uniwersalne -  uniwersalne świadczenia -  świadczenia
świadczenia rodzinne świadczenia rodzinne rodzinne selektywne
-  świadczenia (prawo ubezpieczonych) (prawo obywatelskie) -  ulgi podatkowe
dodatkowe programy/ -  ulgi podatkowe -  dodatkowe świadczenia -  priorytet opieka
selektywne (przedmiotowe dla rodzin wewnątrzrodzinna
-  opieka + wczesna i podmiotowe) zagrożonych -  niewielki zakres
edukacja -  luka instytucjonalna -  opieka nad dziećmi: usług
-  priorytet dla w zakresie -  różnorodność form opiekuńczych
opieki rodzinnej opieki nad -  uniwersalizm -  przedszkola
dla dzieci najmłodszych dziećmi najmłodszymi -  element systemu -  rozwój jako
-  wspieranie rozwoju -  przedszkole = oświaty element edukacji
usług opiekuńczych element systemu -  preferencje dla
na terenach oświaty dzieci pracujących
zagrożonych -  wsparcie finansowe rodziców

ze środków -  finansowanie ze
publicznych środków publicznych

Źródło: B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje w polityce społecznej UE, [w:] M. Zubik (red.),
Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej -  wnioski dla Polski..., s. 17.

268 Tamże, s. 16.
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2.8. Polityka rodzinna w strukturze Unii Europejskiej

Polityka rodzinna U nii Europejskiej składa się z rozbudow anego systemu socjalnego, 

który m ożna podzielić na trzy działy: dział pierw szy składa się z najw ażniejszych 

instytucji działających wspólnie, jako  aparat ustaw odaw czy opierający się na prawie. 

D ział drugi składa się z instytucji pełniących funkcje doradcze, natom iast dział trzeci -  

z instytucji w ykonaw czych i ewaluacyjnych.

Poniższy schem at przedstaw ia podział na podm ioty U nii Europejskiej realizujące 

politykę społeczną.

Schemat nr 29. Europejska polityka społeczna

Źródło: R. Gabryszak, D. Magierka (red.), Europejska polityka społeczna..., s. 17.

Polityka społeczna (w  tym  rodzinna) w  strukturze Unii Europejskiej m a poszerzone 

znaczenie odnoszące się do specyfiki każdego z krajów  członkowskich. Jej zadaniem  

jes t w yrów nanie szans w  dostępie do służby zdrowia, edukacji, zapew nienie pracy lub 

ochrony socjalnej na czas jej braku. N astępnie dotyczy w ypłaty innych świadczeń 

społecznych, a także w yrów nania m ożliwości dostępu do dóbr, braku dyskrym inacji, 

solidarności i zapew nienia ochrony swoim  obywatelom . O czywiście pow yższe stanow ią
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ogólne założenia polityki społecznej U nii Europejskiej. O becnie nadal każde z państw  

członkow skich realizuje w łasne polityki w  tym  zakresie, a w yznacznikiem  

zaaw ansow ania ich realizacji je s t poziom, na którym  znajduje się gospodarka w  danym 

państwie.

Jednym  z podstaw ow ych założeń polityki U nii Europejskiej jes t w yrów nyw anie 

poziom u gospodarczego w  państw ach członkow skich, zw łaszcza w  krajach 

rozw ijających się (czyli także w  Polsce). N astępnym  założeniem  jes t ujednolicanie 

przepisów  i procedur, przy nieingerow aniu w  kulturę, tylko ochronie jej dorobku 

w  danym  państwie. O rganem  Unii Europejskiej do spraw m onitorow ania 

i ew aluow ania polityki społecznej je s t K om itet ds. Ochrony socjalnej, pow ołany w  2000 

roku na m ocy art. 144 TW E -  Traktat Am sterdamski. D o jego  zadań należy: 

m onitorow anie poziom u życia społecznego i rozw oju polityki społecznej (socjalnej) 

w  państw ach członkow skich UE; w ym iana inform acji i dośw iadczeń m iędzy państw am i 

członkowskim i; przygotow yw anie spraw ozdań i opinii, a także podejm ow anie działań 

w  ram ach swoich dziedzin kom petencji, na żądanie Rady lub K om isji bądź z własnej 

inicjatywy; projektow anie i prom ow anie inicjatyw  i rozw iązań w  polityce społecznej 

U E 269. D ziałania K om itetu ds. Ochrony Socjalnej służą pogłębianiu w iedzy na tem at 

specyfiki polityk socjalnych krajów  członkow skich i w ym ianie dośw iadczeń 

zw iązanych z jej zastosowaniem . Sprawdzone rozw iązania m ogą być w drożone 

w  innym  kraju członkow skim , po dostosow aniu danego program u do specyfiki innego 

państwa.

Instrum entem  ekonom icznym  U nii Europejskiej jes t Europejski Fundusz Społeczny 

(EFS), który należy do kategorii funduszy strukturalnych UE. Celem tego funduszu jest 

redukcja rozw arstw ienia ekonom icznego społeczeństw a i podnoszenie poziom u życia 

w e w szystkich państw ach członkow skich i regionach U E 270. Fundusz ten jest 

instrum entem  m ającym  na celu dążenie do podniesienia w arunków  życia do poziom u 

standardów  panujących na zachodzie Europy, czyli krajów  zamożnych.

Traktat Rzym ski, zaw arty w  1957 roku, określa zadania państw  E W G  (Europejskiej 

W spólnoty G ospodarczej) w  sferze socjalnej. Podstaw ow ym  założeniem  jes t 

ujednolicenie polityk socjalnych państw  członkow skich, zw iązanych z ochroną 

i organizacją zatrudnienia. D otyczy to  zabezpieczenia społecznego, praw a tw orzenia 

zw iązków  zawodowych, zagw arantow ania bezpiecznych w arunków  pracy, ochrony

269 Tamże, s. 20.
270 Tamże, s. 20.
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zdrow ia pracujących, kształcenia zaw odow ego, a także zapew nienia sw obody do 

m igracji zarobkow ych. W  zw iązku z tym  dotyczy również zabezpieczenia socjalnego 

m igrantów  oraz rów nego w ynagrodzenia dla pracujących m ężczyzn i kobiet.

Europejska K arta Społeczna R ady Europy z 1961 roku stanowi zapis praw  

socjalnych, takich jak: praw o do pracy; praw o pracobiorców  do rów nych i bezpiecznych 

w arunków  pracy oraz do spraw iedliw ego w ynagrodzenia za pracę; praw o do zrzeszania 

się oraz praw o do ochrony m łodocianych i kobiet; praw o do szkolenia zawodowego; 

praw o do ochrony zdrow ia i zabezpieczenia społecznego; praw o do świadczeń 

m edycznych i św iadczeń pom ocy społecznej; praw o dla osób niepełnospraw nych do 

szkoleń zaw odow ych i specjalistycznej pom ocy rehabilitacyjnej; praw o do ochrony 

społecznej dla rodzin i m atek z dziećmi; praw o do prow adzenia działalności 

gospodarczej na terenie krajów  UE; praw o m igrantów  do ochrony i św iadczenia 

pom ocy; praw o do rów nego traktow ania dotyczącego zatrudnienia; praw o do uzyskania 

inform acji i do konsultacji; praw o do partycypacji w  popraw ie w arunków  pracy; praw o 

do ochrony socjalnej osób w  wieku poprodukcyjnym .

K arta Socjalna E W G  podpisana w  1989 roku przez 11 krajów  członkow skich (oprócz 

W ielkiej Brytanii) jes t zbiorem  podstaw ow ych 12 kategorii praw  socjalnych 

pracow ników  św iadczących pracę na terenie U nii Europejskiej, takich jak: m ożliwości 

w yboru m iejsca zatrudnienia i zawodu; zapew nienie ochrony w arunków  życia i pracy 

oraz zabezpieczenia socjalnego; m ożliwości tw orzenia organizacji zrzeszających 

pracow ników  i pracodaw ców  oraz kształcenia zaw odow ego w  okresie św iadczenia 

pracy; tw orzenia takich sam ych w arunków  pracy i w ynagrodzenia dla kobiet 

i m ężczyzn; m ożliwości partycypacji pracow ników  (przez działalność organizacji 

w  zarządzaniu przedsiębiorstwem , szczególnie o charakterze ponadnarodow ym ); 

zabezpieczenia w arunków  pracy i ochrony zdrow ia oraz ochrony pracy m łodocianych 

(dzieci i m łodzieży); zabezpieczenia socjalnego osób w  w ieku poprodukcyjnym  -  

emerytów; chodzi tu  o zapew nienie standardu życia na poziom ie um ożliw iającym  

egzystencję w  godnych w arunkach, z pełnym  dostępem  do instytucji publicznych; 

pom oc niepełnospraw nym  w  zapew nieniu środków  um ożliw iających egzystencję 

w  społeczeństwie.

K arta Socjalna je s t zbiorem  praw  m ających na celu zabezpieczenie jednostek  

pracujących będących w  w ieku produkcyjnym , pracow ników  m łodocianych, a także 

w  wieku poprodukcyjnym  -  emerytów.
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Obecnie kraje E uropy (w  tym  także Polska) stoją przed problem am i, stanow iącym i 

pow ażne w yzw anie dla działań polityki rodzinnej. Po pierwsze je s t to problem  

dotyczący starzenia się społeczeństw  na skutek zm niejszania się liczby rodzin 

i dzietności. Po drugie je s t skutkiem  pow staw ania alternatyw nych w zględem  rodziny 

form  zw iązków , w  których nie m a m iejsca dla dzieci, gdyż posiadanie ich w ym aga 

czasu i nakładów  finansowych, często także przesunięcia czasu kariery zawodowej lub 

rezygnacji z niej, je s t to przejście od rodziny tradycyjnej (m ałżeństw o -  kobieta 

i m ężczyzna z dziećm i) do form  takich jak  zw iązek bez dzieci D IN K S271. K ohabitacja 

z kolei jes t form ą w spólnego zam ieszkania i prow adzenia gospodarstw a dom owego, ale 

w  sposób nieformalny, czyli bez ukonstytuow ania związku. O ile jes t to jeszcze forma, 

która m oże poprzedzać zawarcie m ałżeństw a (przez sakram ent lub zawarcie form alnego 

zw iązku w  U rzędzie Stanu Cyw ilnego), o tyle kohabitacja L E T 272, czyli para 

utrzym ująca zw iązek na poziom ie intym nym, celow o niedecydująca się na w spólne 

zam ieszkanie i posiadanie dzieci już  nie. O czywiście kohabitacja LET m oże ewoluow ać 

w  kierunku kohabitacji na poziom ie w spólnego zam ieszkania i prow adzenia 

gospodarstw a dom owego, a w  rezultacie sform alizow ania związku. W spom niane nowe 

form y zw iązków  nie m ogą być zaklasyfikow ane jako  rodzina. Ale ich stopniowe 

upow szechnianie się jes t dla tradycyjnej rodziny pew ną złą konkurencją. W spółczesne 

rodziny coraz częściej decydują się na karierę, a dopiero w  późniejszym  okresie 

m ałżeństw a na prokreację273. Jest to wynikiem  czynników  globalizacyjnych, w ym agań 

rynku pracy, przede w szystkim  zaś słabej polityki rodzinnej, która w  form ie pośredniej 

nie chroni dostatecznie pracobiorców , w  tym  zw łaszcza kobiet. Po trzecie na przem iany 

w  rodzinie oddziałują zm iany na rynku pracy, gdzie w prow adzone są now e -  elastyczne 

-  form y um ów, niegw arantujące stabilnego zatrudnienia. K olejne przyczyny to 

uelastycznianie czasu pracy, w ysokie w ym agania kwalifikacji przez pracodaw ców  przy 

niestabilnym  zatrudnieniu, dyskrym inacja kobiet w  ciąży lub posiadających dzieci, 

zw łaszcza małe. W reszcie nie bez znaczenia pozostaje w pływ  globalizacji na politykę 

społeczną w  ogóle, w  tym  na rodzinną. G łówne założenia dotyczą spraw gospodarki 

i jej w zrostu  kosztem  polityk socjalnych. D ążenie do stworzenia gospodarki opartej na 

w iedzy w ym aga odpow iednio przygotow anego kapitału ludzkiego. W  praktycznym

271 Double income no kids -  para (osób płci przeciwnej) o podwójnym dochodzie, bez dzieci.
272 Living apart together -  mieszkać osobno będąc razem (w związku).
273 Jest to zjawisko prokreacji odroczonej.
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w drażaniu idei liberalnej gospodarki kapitalistycznej m oże to  oznaczać brak 

zainteresow ania rodziną i jej problemami.

Pow stanie Europejskiej W spólnoty Gospodarczej dawało nadzieję na stworzenie 

obszaru gospodarczego, który m iał stanowić konkurencję dla najw iększych i najszybciej 

rozw ijających się gospodarek świata. Jednak na skutek w ym ienionych powyżej 

przyczyn konieczne okazało się przedefiniow anie celów, co nastąpiło w  Lizbonie 

w  2000 roku. Głównym  założeniem  Strategii Lizbońskiej było stworzenie najbardziej 

konkurencyjnej gospodarki na świecie do 2010 roku, a także określenie celów 

zw iązanych z zatrudnieniem , w alką z ubóstw em  oraz ze strategią integracji 

europejskiej. G łów nym  założeniem  je s t tu  um acnianie spójności europejskiej, tw orzenie 

now ych m iejsc pracy, a głów nym  priorytetem  jes t jakość i m odernizacja gospodarki.

Podstaw ow e założenia Strategii Lizbońskiej to: innow acyjność -  stworzenie 

gospodarki opartej na wiedzy; stworzenie liberalnych rynków  -  finansowych, 

kom unikacji, energii, transportu; przedsiębiorczość -  ułatw ienia w  zakładaniu 

i prow adzeniu własnej działalności gospodarczej; spójność europejska -  określenie 

struktury now ego m odelu socjalnego.

W  2007 roku na posiedzeniu R ady Unii Europejskiej i Przedstaw icieli R ządów  

Państw  C złonkow skich zostało zaw arte „Porozum ienie dla R odzin” . G łów nym  celem 

tego porozum ienia było -  w  kontekście dem ograficznym  -  zapew nienie rodzinom  

(zarów no kobietom, jak  i m ężczyznom ) m ożliwości posiadania dzieci, bez 

dośw iadczenia jakiejkolw iek dyskrym inacji na poziom ie zawodowym . Postulow ano 

także równy udział ojców  w  w ypełnianiu ról rodzinnych, czyli niepow odow anie 

konfliktu ról. Inspiracją do stw orzenia tego program u była  m.in. w ym iana doświadczeń. 

Zauw ażono, że w  krajach, w  których udział kobiet aktywnie uczestniczących w  rynku 

pracy je s t duży, a rozw iązania w  zakresie rów ności płci są skuteczne, w skaźnik 

dzietności jes t w ysoki274. Skuteczna polityka rodzinna to  w iększa pom oc dla rodzin, 

a zatem  popraw a jakości ich życia. D ziałan ia  skierowane bezpośrednio na ochronę 

i pom oc dzieciom  w  rodzinach, to inw estycja w  rozwój w yższego kapitału ludzkiego, 

który będzie m iał w pływ  na kształtow anie sytuacji w  Europie. Bezpośrednie działania 

na rzecz dzieci to  przede w szystkim  w yrów nanie szans edukacyjnych i życiowych.

Zgodnie z założeniam i porozum ienia, polityki rodzinne państw  członkow skich U nii 

Europejskiej pow inny zapewnić: popraw ę istniejącej i dalszy rozwój infrastruktury

274 B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje w polityce społecznej UE, [w:] M. Zubik (red.), Polityka 
rodzinna w krajach Unii Europejskiej -  wnioski dla Polski..., s. 22.
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społecznej przeznaczonej dla rodzin; dotyczy to  popraw y i zw iększenia dostępu do 

instytucji opieki nad dziećmi, czyli przedszkoli i żłobków ; popraw ę dostępu do poradni 

psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci; m ożliwość edukacji rodzinnej, 

upow szechnienie szkoleń dla opiekunów  dziennych oraz zapew nienie w  tym  celu 

odpowiedniej infrastruktury; partycypację państw a w  kosztach w ychow ania dzieci -  

zw łaszcza w  okresie bezpośrednio po narodzinach; uw zględnienie w iększych potrzeb 

w  przypadku dziecka chorego, rodziców  sam otnie w ychow ujących dzieci; szczególne 

zapew nienie ochrony zatrudnienia w  związku z urlopem  rodzicielskim  i opiekuńczym  

dla m atki i ojca.

Są to założenia, które biorą pod uw agę zarów no społeczeństwo, jak  i gospodarkę. 

Społeczeństw o to  kapitał ludzki, a gospodarka w  połączeniu z w iedzą stanow ią drogę 

do rozw oju zarów no jej samej, jak  i społeczeństwa. Dzieje się tak  przez wspólne 

odziaływanie jednej sfery na drugą. Jeżeli będą one w spółdziałały w  symbiozie, 

popraw ią się w arunki społeczne i nastąpi w zrost gospodarczy.
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2.9. Praca w myśli społecznej Kościoła katolickiego

O dkąd rozpoczęła się rew olucja przem ysłow a w  X IX  wieku i pow stały 

przedsiębiorstw a kapitalistyczne, zaczęły dom inow ać ideologie liberalizm u 

i socjalizm u, a opozycją stał się socjalizm  i filozofia K arola M arksa. K apitalizm  zaczął 

przyjm ow ać coraz bardziej pazerne oblicze, które zaniepokoiło K ościół katolicki i dało 

początek współczesnej Katolickiej N auce Społecznej. Obie ideologie (socjalizm  

i liberalizm ), odw ołujące się do postępu gospodarczego opartego na technokracji 

i m aterialnym  dobrobycie, nie są w  stanie zapew nić człow iekow i w olności

275 276
i szczęścia . A nom ia społeczna w  kontekście industrializm u, a także socjalizmu, 

pom inęła człowieka, który znajduje się pom iędzy daw nym  ładem  i wartościam i, 

a w spółczesnym  now ym  porządkiem  społecznym. Z jednej strony człow iek postrzegany 

je s t -  w  przypadku industrializm u -  jako  przedm iotow a siła robocza, z drugiej jako  

fałszywy podm iot, którego dążeniem  jes t ideologiczny cel socjalistów, społeczeństwo 

kolektywne, gdzie u topijna w izja państw a ma zapew nić każdej jednostce  „dobrobyt” 

oparty na równości. D zieje się to  jednak  za cenę jej w olności i pom ijając jej 

indyw idualne potrzeby intelektualne i religijne. K atolicka N auka Społeczna zgodnie 

z etyką chrześcijańską um iejscaw ia człow ieka nad gospodarką, to ona jes t dla każdego 

człowieka, a nie odwrotnie. D la KNS najw ażniejsze jes t m iejsce człow ieka 

w  społeczności, jako  bytu społecznego. G ospodarka i społeczeństw o są form ami 

organizacyjnym i, k tóre m ają służyć, a nie szkodzić człow iekowi jako  podm iotow i oraz 

jego  godności i w olności277. Tylko spraw iedliw y porządek gospodarczy i polityczny 

chroni godność jednostki i zapew nia jej w olność. U żyteczność ekonom iczna nie jes t 

w yznacznikiem  podm iotow ości człowieka, pom im o że celem  pracy je s t w zrost 

społeczeństw  jako  kolektyw u i sam orealizacja jednostki.

Zm iany w  społeczeństwie, które nadeszły wraz z rozw ojem  przem ysłu 

zapoczątkow ały now y i szczególnie w ażny nurt w  K ościele katolickim  -  Chrześcijańską 

N aukę Społeczną. B yła ona odpow iedzią na trudną sytuację robotników  pracujących

275 J. Höffner, Chrześcijańska Nauka Społeczna, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1999, s. 26.
276 Anomia społeczna jest stanem wystąpienia konfliktu norm społecznych na skutek wypierania starych 
i ugruntowanych tradycji oraz wartości na rzecz nowych. Często dzieje się tak, że te nowe wartości nie 
dają poczucia pewności moralnej w postępowaniu, a skutkiem tego jest konsternacja i brak możliwości 
odniesienia do tychże wartości. Natomiast wartości stare mogą być pomijane -  jako odniesienie -  
w związku z zakwestionowaniem ich aktualności i uniwersalizmu. Podczas gdy w rzeczywistości 
tworzenie nowych schematów postępowania -  bez oparcia i rozwijania skutecznych dotychczas wartości, 
często ponadczasowych -  nie daje odpowiedzi na pytanie: jak właściwie postępować według nowych 
wartości, pozostawiając tym samym moralne luki, które stara się wypełnić kultura popularna.
277 R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Homo Dei, Kraków 2009, s. 76.
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w  fabrykach. Pierw szym  papieżem, który zainteresow ał się sytuacją robotników  

przem ysłow ych, był Leon X III (pontyfikat 1878-1903). Swoje stanow isko zaw arł 

w  encyklice Rerum  N ovarum . Chrześcijańska N auka Społeczna opiera się na idei dobra 

w spólnego i pom ocniczości wyrażającej istotę życia społecznego, czyli um iejętności 

dzielenia się (daru). Zasada pom ocniczości opiera się na niesieniu pom ocy 

społecznościom  m niejszym  przez społeczności większe, a także przez w ew nętrzny 

system  społeczny poszczególnym  osobom 278. W  zw iązku z tym  jednostk i pracują na 

rzecz rozw oju społeczeństwa, począw szy od najm niejszych społeczności aż po globalny 

jego  wym iar. Zasada pom ocniczości mówi, że społeczeństw o powinno pom agać w  razie 

potrzeby jednostkom , a społeczeństwo lepiej rozw inięte gospodarczo (większe), 

społeczeństw om  słabiej rozw iniętym  (mniejszym).

Industrializacja, czyli inaczej rew olucja przem ysłow a, dała początek zorganizowanej 

produkcji przem ysłow ej. G łówną siłą roboczą stali się robotnicy zatrudnieni 

u  pracodaw ców  kapitalistycznych. O d samego początku kapitalizm  był system em  

nastaw ionym  na zysk, pom ijając czynnik kapitału ludzkiego. Jak już wspom niałem , 

pierw szym  papieżem , który zauw ażył w yzysk robotników  przem ysłow ych, był Leon 

XIII. W  1891 roku ukazała się jego  encyklika Rerum  N ovarum , dotycząca kwestii 

robotników. Papież ten  w  imię spraw iedliw ości społecznej w zyw ał pracodaw ców  do 

ograniczenia w yzysku i w yznaczenia dnia w olnego w  tygodniu -  niedzieli. W ażną 

kw estią poruszoną w  tej encyklice było także pełnienie ról rodzinnych oraz kwestia 

popraw y w arunków  pracy dla kobiet i dzieci279. Leon X III uważał, że równość 

(bezklasow ość) jes t w  społeczeństwie niem ożliwa. D latego krytykow ał także 

socjalistów  i kom unistów, którzy pod hasłem  rów ności chcieli w łączyć do swoich 

ruchów  robotników  przem ysłow ych obw iniających kapitalistów  za swoje położenie. 

M iało to  spowodow ać nasilenie walki klasowej, k tóra  w edług Leona XIII nie przyniesie 

konstruktyw nego rozw iązania ich sytuacji. Papież ten  był zw olennikiem  zw iązków  

zaw odow ych m ających chronić pracow ników  przed wyzyskiem , dzięki w prow adzeniu 

ustaw odaw stw a będącego praw ną barierą ochrony praw  pracow niczych. Celem  tego 

ustaw odaw stw a była ochrona pracujących kobiet i dzieci, a przede w szystkim  

zm niejszenie liczby godzin pracy oraz ustanow ienie praw a do wypoczynku.

278 T. Borutka, Propedeutyka Katolickiej Nauki Społecznej, [w:] T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński, 
Katolicka nauka społeczna, Paulinianum, Częstochowa 2004, s. 58-61.
279 Z. Kowalczuk, Jan PawełII wobec komunizmu, Petrus, Kraków 2014, s. 38.
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K ontynuatorem  myśli społecznej Leona X III był Pius X I (pontyfikat 1922-1939), 

który w  1931 roku przedstaw ił swoje stanowisko w  encyklice Q uadragesim o anno  

wydanej w  czterdziestą rocznicę ukazania się encykliki R erum  Novarum . 

W  Q uadragesim o anno  P ius XI zaproponow ał konkretne rozw iązanie kwestii pracy, 

m ianow icie korporacjonizm , który m iał się opierać na realizacji w spólnego interesu 

pracodaw cy i pracow ników  danej branży. Pracow nicy pozostaw aliby zw iązani 

z pracodaw cą um ow ą o pracę, a dodatkow o um ow ą spółki, co miało w zm óc poczucie 

w spólnoty interesów. M im o to Pius X I był zw olennikiem  zrzeszania się robotników  

w  zw iązkach zaw odowych, z uw agi na fakt, że byli oni słabiej chronieni niż 

pracodawcy.

K olejnym  papieżem , który przyczynił się do rozw oju myśli społecznej K ościoła -  

pom im o zarzutu że nie w niósł doń nic -  był Pius X II (pontyfikat 1939-1958). Swoją 

koncepcję katolickiej nauki społecznej oparł na nurcie filozofii personalistycznej, 

w  której jednostka  ludzka jes t bytem  cielesno-duchow ym  i niepow tarzalnym . D usza 

i ciało w zbogacają się wzajem nie, a celem  człow ieka jes t kontakt z innymi jednostkam i. 

Pius X II podkreślał, że każdy człow iek posiada godność, tym  sam ym  uznaw ał on praw a 

człowieka.

K olejnym  kontynuatorem  katolickiego nurtu społecznego był Jan X X III (pontyfikat 

1958-1963). Papież ten  zw ołał w  1962 roku Sobór W atykański II. R ozpoczęcie obrad 

Soboru poprzedzone zostało wydaniem  encykliki M ater e t M agistra , w  której Jan X XIII 

podkreślił dynam ikę przem ian następującą w e w spółczesnym  świecie. Zw rócił także 

uw agę na w artość pracy, stwierdzając, że błędne je s t uznanie jej za towar, gdyż praca 

je s t jednym  z głów nych czynników  postępu nie tylko m aterialnego, ale także 

duchowego.

Po śmierci Jana X X III na tron  P iotrow y został pow ołany Paw eł V I (pontyfikat 1963

1978). W ydał on dwie encykliki o charakterze społecznym: E cclesiam  suam  w  1964 

roku i Populorum  progresio  w  1967 roku. N atom iast w  liście apostolskim  O ctogesim a  

adveniens papież ten  odniósł się do patologii istniejących w  społeczeństw ach 

w spółczesnego świata, zaniku w ięzi m iędzyludzkich, w  tym  także rodzinnych.

Szczególną troską rodzinę i pracę otoczył papież Jan Paw eł II (pontyfikat 1979

2004). W  encyklice Laborem  exercens  z 1981 roku określa pierw szeństw o osoby 

ludzkiej nad rzeczą i pracy ludzkiej przed kapitałem  jako  zespołem  środków  produkcji. 

P raca jes t procesem  dynam icznym  i ekonom icznym , poprzez który człow iek czyni 

sobie ziem ię poddaną i zdobyw a środki na utrzym anie. Praca jes t także w artością
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z punktu w idzenia religijnego, człowiek sam orealizuje się przez pracę i „ujaw nia siebie” 

jako  tego, który panuje280. Praca w  tym  ujęciu je s t dom inująca w  stosunku do kapitału, 

człow iek posiada w yższość nad m aterialnym  w ym iarem  w  społeczeństw ie. Jan Paw eł II 

porusza bardzo istotny problem  dotyczący pracy kobiet, których rola rodzinna jest 

niezw ykle ważna. Papież dopom ina się o ustanow ienie praw  kobiet, które często 

rezygnując z roli zawodowej, pośw ięcają się rodzinie. A peluje także o po szanowanie 

kobiet pracujących, aby um ożliw ić im pogodzenie roli zawodowej z rolą rodzinną, 

w  tym  zw iązaną z m acierzyństwem . D opom ina się także o praw a pracow ników  

(podobnie jak  Leon XIII). Zw raca przy tym  uw agę na ubezpieczenia społeczne, 

św iadczenia pracow nicze, praw a do dni w olnych od pracy, porusza rów nież kwestię 

pracy osób niepełnosprawnych.

Jan Paw eł II w  adhortacji F am iliaris consortio  podkreślał przede w szystkim  

znaczenie rodziny. O kreślił rodzinę jako  w spólnotę, która kształtuje w  człow ieku 

osobow ość i poczucie godności, a przez w łączanie go do społeczeństw a kształtuje 

w  człow ieku także sumienie.

Z okazji ogłoszenia K arty Praw  Rodziny, rodzina została określona m ianem  kościoła 

dom owego. Um asow ienie kultury i techniki w spółczesnego świata, której podłożem  jes t 

standaryzacja, doprow adza do przeświadczenia, że powstaje kilka kategorii, w  których 

m ożna rozpatryw ać osobę ludzką. Człowiek m asow y powstaje technologicznie 

w  w yniku m echanizacji, ekonom icznie w  w yniku standaryzacji, socjologicznie na 

skutek pow stania dużych liczebnie społeczności, politycznie na skutek dem okracji281, 

która łącznie z kapitalizm em  jest w ykładnikiem  człow ieka m asowego.

Cechy człow ieka m asow ego ukierunkow ują jego  system  w artości na 

konsum pcjonizm  zw iązany z postępem , poziom em  gospodarki, urbanizacją oraz formą 

spraw ow anych rządów. Tak ukształtow any człow iek traktuje pracę jako  środek 

(instrum ent) do osiągnięcia sukcesu m aterialnego. Jej w artość zaś -  etos pracy -  

zam ieniona zostaje na chęć osiągnięcia sukcesu. Ow a chęć dotyczy zw łaszcza 

przedsiębiorców , którzy z nieokiełznanego pragnienia zysku przekraczają kolejne 

granice m oralne i prawne. N ie są to  nadużycia na m ałą skalę. Są to  wielkie oszustw a 

w ielkich przedsiębiorców  rynkow ych282. Zatem  chęć osiągnięcia sukcesu dotyczy sfery 

m akrospołecznej, a sfera m ikrospołeczna pracuje na ten  sukces, przy czym  ona także

280 Z. Kowalczuk, Jan PawełII wobec komunizmu..., s. 125-126.
281 J. Höffner, Chrześcijańska Nauka Społeczna., s. 41-42.
282 R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka., s. 57.
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chce go osiągnąć. Z tym  jednak, że inne są czynniki jego  osiągnięcia w  tych dw óch 

sferach. W  sferze m akrospołecznej przedsiębiorcy chcą osiągnąć sukces ekonom iczny, 

prestiż, zbliżyć się do w ładzy i w  ten  sposób dodatkow o podnieść swój status 

społeczno-ekonom iczny. N atom iast w  sferze m ikrospołecznej jednostki dążą do 

zaspokojenia potrzeb ekonom iczno-bytow ych swoich rodzin, które to potrzeby także 

m ogą w iązać się z podniesieniem  statusu społecznego, ale w  sferze środow iska 

lokalnego.

Rodzina, a tym  sam ym  gospodarstw o dom owe w  Chrześcijańskiej N auce Społecznej 

są postrzegane jako  sakram entalny zw iązek kobiety i m ężczyzny, w  którym  to  związku 

do życia zostają pow ołane także dzieci. N a  m ałżeństw o składa się realizacja funkcji 

rodziny, których uzasadnienie znajduje się w  podstaw ach religii katolickiej. N atom iast 

pewne funkcje rodziny podlegają ewolucji na skutek przem ian społeczeństw a 

zw iązanych z gospodarką, a przede w szystkim  z uprzem ysłow ieniem . K lasyczna 

w ew nętrzna struktura rodziny zachow ała m im o w szystko swoją ponadczasow ość, 

urzeczyw istniając się w  obecnych w arunkach społecznych i gospodarczych. Jednak 

zew nętrzna jej form a jes t poddana historycznym  zm ianom , począw szy od epoki 

industrialnej do trwającej obecnie epoki g lobalnej283. Funkcjonow anie rodziny, jej 

podm iotow ość w  system ie społecznym, a także jej potrzeby, które odpow iadają 

piram idzie potrzeb A braham a M aslowa, są częścią definiującą potrzebę istnienia jej 

jako  najm niejszej grupy społecznej. Szczególny nacisk położony jes t tu  na posiadanie 

w łasności, w  tym  w łasnego m ieszkania lub domu. Jest to z jednej strony lokata kapitału, 

a z drugiej m iejsce będące w spólnotą rodziny, czyli m iejsce odtw arzania w zorów  

kulturowych, które m ają bezpośredni zw iązek także z religią. Poniew aż życie duchowe 

jes t oparte na religii, to odtwarzanie tych w zorów  pow inno być zgodne z N auczaniem  

Społecznym  K ościoła w  świecie m aterialnym . Człow iek jako  byt cielesny potrzebuje 

dóbr m aterialnych i usług w  celu zaspokojenia elem entarnych potrzeb, a także w  celu 

rozw oju uszlachetnionego życia kulturow ego284. D obra m aterialne m ają służyć do 

popraw y standardu życia, a życie kulturow e do rozw oju intelektu i lepszego 

zrozum ienia i stym ulacji potrzeby transcendencji.

K ościół K atolicki niepokoi się osłabieniem  lub zanikiem  w  dzisiejszych czasach 

funkcji rodziny, a także powstawaniem  nowych, niesakram entalnych zw iązków  

i zw iększeniem  się liczby rozw odów . Zanik funkcji rodziny dotyczy degradacji

283 J. Hoffner, Chrześcijańska Nauka Społeczna., s. 109.
284 Tamże, s. 172.
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w spólnoty i w ięzi w  aspekcie funkcjonalnym  (stół i dom ) oraz emocjonalnym, czyli 

zaniku pielęgnow ania w artości duchowych, m oralnych i relig ijnych285. Stół dotyczy tu 

tw orzenia w spólnoty rodzinnej podczas w spólnego spożywania posiłków, dom  zaś 

w spólnego spędzania czasu w olnego, gdzie je s t m iejsce na w ychow anie dzieci, czyli 

socjalizację pierwotną. G ospodarstw o dom owe dotyczy dbałości m ałżonków

0 grom adzenie dóbr, zarów no kapitału, jak  i w yposażenia domu. N atom iast rozw ó j 

w artości duchow ych m oralnych i religijnych dotyczy wspólnej m odlitwy, regularnego 

uczestniczenia w  obrzędach religijnych, a także ochrony i m anifestow ania 

chrześcijańskich zasad moralnych. N ie w szystkie funkcje podlegają osłabieniu

1 zanikaniu. N iektóre po prostu się zmieniają, w  związku z tym  nie m ożna 

interpretować, że Chrześcijańska N auka Społeczna sprzeciw ia się uprzem ysłow ieniu 

i technice.

Chodzi zw łaszcza o to, żeby rozwój społeczny, technologiczny i gospodarczy 

odbywał się w  zgodzie z podm iotow ością rodziny i jej funkcjami. Żeby członkow ie 

rodziny uczestnicząc w  pracy, tworzyli szeroko pojętą rzeczyw istość społeczną 

i żeby w ytw ory tej pracy służyły im i społeczeństw u w  rozw oju i dążeniu do osiągnięcia 

w ysokiego poziom u życia i u trzym ania tego poziomu. K apitalistyczny m odel 

gospodarczy w yalienow ał jednostkę jako  pracownika, przy czym  pod uw agę nie jest 

brany konglom erat ról społecznych, w  tym  przede w szystkim  rodzinnych (męża, ojca, 

żony, matki). Problem y pojaw iające się w  rodzinie nie m ają w iększego znaczenia dla 

pracodawcy, są jedynie przeszkodą w  pełnieniu ról zaw odowych, czyli w  w ydajności 

pracy. O czyw iście obecny m odel korporacyjny w yszedł naprzeciw  rodzinom , tw orząc 

restauracje, place zabaw, a także przedszkola w  m iejscu pracy, czy dostęp do prywatnej 

opieki medycznej. Ale należy w ziąć pod uwagę, że przyczyną tych „udogodnień” jes t 

chęć zatrzym ania jednostek  jak  najdłużej w  m iejscu pracy, co zabiera im czas na 

pełnienie ról rodzinnych w  domu. Taki system  m a na celu przym uszenie pracow nika do 

większej w ydajności okupowanej dłuższym  pozostaw aniem  na stanow isku pracy. 

W  epoce industrialnej rodzina nie jes t „podm iotem  zarobku” tylko „podm iotem  

konsum pcji” . Taki stan je s t w ynikiem  tego, że w  skom ercjalizowanej społeczności 

zarabia tylko jednostka286. N ie da się w yodrębnić jednej tylko roli z życia człow ieka 

i uczynić z niej nadrzędnej. Człow iek w  swoim życiu m a do pełnienia zespół ról,

285 Tamże, s. 124.
286 Tamże, s. 127.
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z której każda jes t w ażna i potrzebuje odpowiedniej ilości czasu. Zaburzenie rów now agi 

pom iędzy pełnieniem  poszczególnych ról prowadzi do konfliktu m iędzy nimi.

R odzina jes t grupą społeczną, której członkow ie uczestniczą w  rynku pracy, 

a następnie najczęściej w  III i IV  sektorze gospodarki jako  konsumenci. Zw iązane to 

je s t z zaspokojeniem  potrzeb egzystencjalno-bytow ych a także z udziałem  

w  kulturze i obrzędach religijnych zaspokajających potrzeby estetyczne 

i transcendentne. D rogą w iodącą do zaspokojenia potrzeb jes t praca, k tóra  stanowi 

odzwierciedlenie talen tów  (intelektualnych oraz m anualnych ekspresji) i realizację 

potencjału tw órczego człowieka, co w yraża się przez świadom e i tw órcze obcowanie 

z przedm iotem  postaw y w  celu urzeczyw istnienia w artości autotelicznej, a poprzez 

doświadczenie szczytowe zaspokojeniem  potrzeby samorealizacji, ku chwale B o g a287. 

Przygotow anie zaw odow e zatem  i sama praca pow inny być zw iązane z pasjam i 

przejaw ianym i przez jednostkę. W  zw iązku z tym  pow inna posiadać w ysoki poziom  

kom ponentów  postawy, a zatem  etos pracy wykonyw anej na chwałę B oga i dla rozw oju 

społecznego. Rozwój człow ieka następuje przez pracę, a ponieważ B óg  nie stwarza 

w szystkiego sam, zostaje m iejsce na tw órczość człow ieka posiadającego potrzebę 

poznaw czą i sam orealizacji288. Zgodnie z Chrześcijańską N auką Społeczną praca to nie 

tylko tw órcza aktywność, ale także służba pozbaw iona znam ion tw órczego działania, 

chociaż posiadająca w artość. Jeżeli praca je s t służbą, jej w artość przejawia się 

wykonyw aniem  jej na rzecz bliźnich, rodziny i narodu289. Szlachetne znam iona pracy 

dotyczą aspektu obniżenia w artości autotelicznej, czyli tw órczego działania. P rzy czym  

sama działalność jednostki je s t wartością, jeżeli nie dla niej samej, to  dla reszty 

społeczeństwa. W spółczesna praca -  w  epoce postindustrialnej -  ma nieco inne 

znaczenie w  zw iązku z autom atyzacją w ielu stanow isk pracy. Prow adzi to  do 

dehum anizacji i zaniku tw órczego działania jednostki, z drugiej jednak  strony m ożna 

postaw ić pytanie: czy pracow nik czuje się uszlachetniony taką pracą? O dpow iedź może 

tu  być dwuznaczna: jeżeli dochody pozw alają jednostce  na dowolne kształtow anie stylu 

życia, praca nabiera charakteru instrum entalnego. Jeżeli dochód jest niewystarczający, 

praca staje się m ałow artościow ą koniecznością narzuconą przez system  społeczny, 

w  którym  dom inuje wyzysk. N ie jes t to  wyzysk, który opisał i analizow ał K arol M arks, 

tylko nowy, prekarny jego  wym iar, w  którym  dominuj e alienacja, kryzys m ieszkaniow y

287 Tamże, s. 133.
288 Tamże, s. 135.
289 Tamże, s. 137.
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i m igracja zarobkow a290. Praca nie ma w tedy w artości ekonom icznej z racji braku 

m ożliwości grom adzenia kapitału. Zanika także w artość autoteliczna z pow odu braku 

autonom ii w  działaniu i twórczej wartości, wypieranej przez dehum anizację procesu 

pracy. W artością człow ieka w e w spółczesnym  system ie pracy, jes t jego  w ydajność 

osiągana przez dyscyplinę. Technicyzacja w  pracy i technokracja w  polityce obniżyły 

kapitał ludzki do poziom u siły roboczej291. M ożna zatem  zauważyć, że praca fizyczna, 

która w  przypadku robotnika w ykw alifikow anego w ym aga przygotow ania zaw odow ego 

i pew nego poziom u kwalifikacji, pozostaje na poziom ie fordyzm u. W iększą autonom ię 

m a praca intelektualna i artystyczna, a w ięc zw iązana z postfordyzm em . Liberalizm  

ekonom iczny doprow adził do pow stania różnych problem ów  społecznych. Stało się tak  

dlatego, że nieposiadający (pozbawieni) w łasności i niezrzeszeni początkow o 

w  zw iązkach zaw odow ych robotnicy na konkurencyjnym  rynku pracy mieli do 

zaoferow ania tylko swoją siłę roboczą292. Obecnie niestety związki zaw odow e straciły 

w iększe znaczenie, a posiadanie w łasności -  w  tym  w łasnego m ieszkania -  stało się 

dobrem  pożądanym , a nie w ynikającą z praw a naturalnego podstaw ą bytu jednostki i jej 

rodziny. W  rozw iniętych społeczeństw ach przem ysłow ych znaczna w iększość 

pracującego społeczeństw a nie posiada majątku. D o tej grupy zaliczają się zarów no 

pracow nicy fizyczni, jak  i um ysłowi. N ieposiadanie w łasnego m ajątku pow oduje 

obniżenie w artości pracy i zanik inicjatywy własnej oraz odpowiedzialności za siebie293. 

Problem em  w  Polsce jes t zbyt niski poziom  najniższej pensji krajowej, przyzw olenie na 

zatrudnianie w  oparciu o um ow y cywilnoprawne, a także zatrudnienie nierejestrowane. 

B rak odpow iedzialności przedsiębiorcy jako  tego, który służy na rzecz ogółu, a także 

niespraw iedliw y podział zysku, to  podstaw ow e kwestie, które m uszą zostać 

oczyszczone m oralnie i uszlachetnione przez g łęboką refleksję294. Polski w olny rynek 

czyni jednostkę siłą roboczą, a nie kapitałem  ludzkim. Człowiek będący podm iotem  

pracy w  idei „naturalnego” porządku w ytw orzonego przez w olny rynek, je s t tylko 

przedm iotow ą siłą roboczą295. Taki stan rzeczy prowadzi do ubożenia kapitału 

ludzkiego oraz zaniku nabytych przez jednostkę um iejętności w  zaw odzie w yuczonym , 

jeżeli nie pracuje ona na stanow isku zgodnym  ze swym  wykształceniem .

290 T. Borutka, Życie społeczno-ekonomiczne, [w:] T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński, Katolicka nauka 
społeczna., s. 248.
291 J. Hoffner, Chrześcijańska Nauka Społeczna., s. 150.
292 Tamże, s. 181.
293 Tamże, s. 210.
294 Tamże, s. 231.
295 V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa oświecenia, Wydawnictwo Apostolstwa 
Modlitwy, Kraków 2000, s. 79.
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B ardzo istotna jes t form a um ow y zawartej pom iędzy pracodaw cą a pracobiorcą. 

Form a um ow y pow inna być uzgodniona i zaakceptow ana pom iędzy dw iem a stronami 

oraz zgodna z rzeczywistością. N arzucona przez pracodawcę, m oże od początku 

stanowić narzędzie nacisku na pracow nika (um ow a cywilnoprawna, na czas określony). 

To obniża poziom  zaufania do pracodawcy, a także na gruncie ekonom iczno-bytow ym  

gospodarstw a dom ow ego znacznie utrudnia jednostce plany zw iązane z założeniem  

rodziny i prokreacją. U m ow a pom iędzy pracow nikiem  i pracodawcą, stanowiąca 

obustronne pow inow actw o związane ze św iadczeniem  pracy i w ynagrodzeniem  za nią, 

pow inna być oparta  na rów ności stron, które ją  zawierają. Chodzi zatem  o to, aby 

partnerzy um ow y (pracow nik i pracodaw ca) mieli rzeczyw istą m ożliw ość jej 

kształtow ania i żeby została ona zaw arta zgodnie ze stanem  faktycznym  (prawdą). 

W e współczesnej rzeczyw istości najczęściej jednak, na skutek braku rów now agi m iędzy 

ekonom iczną siłą pracodaw cy a niem ającym  jej pracobiorcą, to pracodaw ca stawia 

w arunki często nie do zaakceptowania, ale pod siłą nacisku przyjm ow ane przez 

pracobiorcę296. Jest to zjawisko dyktatury pracodaw ców  na rynku pracy, niem ające nic 

wspólnego z podm iotow ym  traktow aniem  pracobiorców .

Jak przedstaw ia C hrześcijańska N auka Społeczna, w ym iar pracy m a (a przynajmniej 

pow inien m ieć) szczególne znacznie w  życiu człowieka. Jednak postaw a w obec pracy 

kształtow ana je s t w  dużej m ierze przez pracodawcę, a to przekłada się na form ę 

zatrudnienia i w ysokość dochodu, która obecnie nie jes t w ynikiem  nakładu pracy. Sam a 

praca jes t w artością autoteliczną w  przypadku twórczej aktyw ności w  form ie 

postfordowskiej organizacji pracy lub posiada charakter szlachetnej służby w  w ym iarze 

społecznym. Taka czy inna form a aktyw ności zawodowej jednostki posiadającej zespół 

ról zw łaszcza rodzinnych m a na celu uzyskiw anie kapitału i materialnej w łasności 

prywatnej. Sam a praca pow inna być przy tym  sam orealizacją ambicji jednostki, k tóre 

wynikają z przygotow ania zaw odow ego zgodnego z jej zainteresow aniam i i pasją. 

Tym czasem  etos pracy został zastąpiony przez sukces. N aturalizm  odrodzeniow y dążył 

do w yrw ania społeczeństw a spod w pływ u religii, a nawet etyki, natom iast w  sferze 

politycznej kryterium  oceny działalności społecznej i gospodarczej stał się sukces, czyli 

skuteczność stosow anych m etod i środków. Były to  pierwsze procesy zw iastujące 

koncepcję liberalizm u ekonom icznego297. Jak pokazała historia industrialnej

296 R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka..., s. 83.
297 J. Mazur Osppe, Etapy rozwoju myśli społecznej Kościoła, [w:] T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński,
Katolicka nauka społeczna., s. 89.
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liberalizacji rynku pracy, zanegow anie etyki zatrudnienia przez pracodaw ców  dało 

początek ekonomicznej racjonalizacji organizacji zatrudnienia, pom ijającej w  tym  

system ie człowieka.

W  myśl Chrześcijańskiej N auki Społecznej posiadanie kapitału i m ajątku je  st stanem  

jak  najbardziej pożądanym . Podział zaw odow y społeczeństw a oraz w ąska specjalizacja 

pracow nika czyni jego  działania sprawniejszym i, co przekłada się na popraw ę jakości 

i zw iększenie ilości w ytw orzonych dóbr. N ależy przy tym  dodać, że zaw ód ma tu  

znaczenie powołania, pracow nik zatem, którego praca pokryw a się z przygotow aniem  

zaw odow ym  i m a charakter stałego zatrudnienia, będzie m iała dla niego w artość 

autoteliczną i etos.

W  Chrześcijańskiej N auce Społecznej poruszona jes t także kw est ia um iaru -  zgodna 

z religią katolicką -  ale oszczędności m ają służyć podnoszeniu poziom u życia 

i rozw ojow i jednostki. Jako że praca m a służyć rozw ojow i jednostki, czasem  jes t służbą 

na rzecz społeczeństwa, jednostka ją  w ykonująca je s t  zaś w  niej podm iotem , ma swoje 

obowiązki, ale także ochronę praw ną i socjalną. Religia katolicka ustanaw ia jednostkę 

i przede w szystkim  rodzinę najw ażniejszym  podm iotem  społecznym. Praca ma służyć 

tw órczem u działaniu, a także posiadać etos lub być służbą, ale najw ażniejszy jest 

w  niej człow iek -  pracownik. D ochód ma być kapitałem  służącym  do podnoszenia 

poziom u życia, zabezpieczenia gospodarstw a dom ow ego czy m ożliwości otwarcia 

własnej działalności gospodarczej. Jak w ięc przedstaw iłem , praca m a swoje głębokie 

zakorzenienie w  religii katolickiej. C hrześcijańska N auka Społeczna w yraża jasny  

przekaz, że to praca jes t dla człowieka, a nie on dla niej, dzięki pracy człow iek m a się 

bogacić i rozwijać.

Tym czasem  obecnie w iara i podążanie za przykazaniam i religii, na skutek 

sekularyzacji tracą na znaczeniu. Przez w pływ  kultury masowej i popularnej obniża się 

w  społeczeństw ie poziom  potrzeby transcendencji. W iara staje się przedm iotem  

w olnego wyboru. W zrost potrzeby transcendencji następuje w  sytuacji niepew ności 

egzystencjalnej, pojaw ia się w  społeczeństw ach na preindustrialnych i industrialnych 

etapach rozw oju298. Dążenie do sukcesu zm ieniło znaczenie wiary, której rola jes t 

w iększa w  klasie niższej lub w  sytuacji kryzysu społecznego czy gospodarczego. 

A utorytet K ościoła zw iększa się wtedy, gdy pow rót do spraw dzonych m etod, m ających

298 Ł. Kutyło, Teorie socjologiczne a religia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 205.
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swoje odzw ierciedlenie w  historii299, znow u zaczyna mieć znaczenie i okazuje się że 

kultura popularna, głosząca idee laicyzacji życia, nie je s t  tak  uniwersalna jak  religia. 

W  czasach PR L-u 90%  społeczeństw a odw oływ ało się do religii katolickiej, z pow odu 

gospodarki niedoboru nie m ogło oddać się konsum eryzm ow i w  takim  stopniu, jak  

m ogły to  czynić społeczeństw a krajów  Europy Zachodniej. Społeczeństw o polskie 

w  czasach PR L nie było konsum pcyjne, ale chciało takim  być. W spółcześnie 

m ożliwości konsum pcji są niem al nieograniczone, jednak tylko nieliczna grupa m oże 

sobie pozw olić na nieograniczoną konsum pcję300. M ożna zatem  postaw ić tezę, że gdy 

kultura popularna i m asow a są zdezaktyw izow ane -  w  przypadku kom unizm u w ynika 

to z ideologii -  w ielkiego znaczenia nabiera religia. W  przypadku liberalnej gospodarki 

wolnorynkow ej, gdzie kultura popularna i m asow a są w  dużej m ierze siłą napędow ą 

rynku tow arów  i usług oraz finansów  (III i IV  sektor gospodarki), przez 

rozpow szechniane treści prom ujące konsum pcjonizm  życie duchow e traci znaczenie. 

M aterializm  staje się substytutem  religii. N a  skutek transform acji dokonała się w  Polsce 

taka właśnie zmiana. D oszło do głębokiego rozw arstw ienia społeczeństw a polskiego, 

przez bardzo dużą polaryzację m iędzy gospodarką centralnie planow aną a gospodarką 

wolnorynkow ą. Zapom niano także po części, w  jak  w ielkim  stopniu K ościół katolicki 

w  Polsce uchronił Polaków  przed anomią, która przez działania partii kom unistycznej 

była realnym  zagrożeniem  dla społeczeństw a polskiego.

299 Np. rola Kościoła w PRL -  jako instytucji wspierającej społeczeństwo od strony duchowej. Ale także, 
co może jest istotniejsze, czynny udział Kościoła w opozycji przeciwko systemowi komunistycznemu, 
który nie miał legitymizacji.
300 E. Pieszak, Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne -  dyskursy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014, s. 37.
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3. W p ły w  czy n n ik ó w  spo łecznych  i e k o n o m icz n y ch  n a  

p o lity k ę  ro d z in n ą

3.1. Polityka rodzinna w kontekście gospodarki wolnorynkowej

Polityka społeczna w  kontekście gospodarki i rynku pracy jes t form ą złożoną 

z kom patybilnych instytucji, które m ają na celu aktyw izację rodzin. O dbyw a się to  za 

pośrednictw em  instrum entów  pobudzających zasoby kulturowe, aktyw acja polega tu  na 

pobudzeniu potencjału kulturow ego301. Potencjał kulturow y służy w  takim  przypadku do 

uczestnictw a na rynku pracy, a zasoby są podstaw ą kom petencji zaw odowych, dzięki 

którym  jednostka  ma szansę na otrzym anie pracy -  źródła dochodu. Poziom  zasobów  

kulturow ych pow inien być w yznacznikiem  szans na otrzym anie pracy, ale na skutek 

zjaw iska dekom pozycji poziom  zapotrzebow ania na specjalistów  z różnych branż 

w  poszczególnych sektorach dynam icznie się zmienia. Przez to  następuje ruch pionow y 

pom iędzy sektorami, doprow adzając do sytuacji, w  której jednostk i m ające wysokie 

zasoby kulturow e pracują na stanow iskach niskopłatnych lub fizycznych pom im o 

w ysokich kwalifikacji. N atom iast jednostki z niskim i zasobam i kulturow ym i coraz 

częściej osiągają w ysokie dochody, pom im o niskiego prestiżu zawodowego.

Rola gospodarstw a dom ow ego w  systemie gospodarczym  jes t ściśle określona. 

Jednostki będące członkam i danego gospodarstw a dom ow ego w chodzą na rynek pracy 

celem zaspokojenia potrzeb niższego rzędu, co warunkuje pojaw ienie się w yższych 

aspiracji i potrzeb autotelicznych, czyli potrzeb w yższego rzędu. N atom iast część 

dochodu jes t odprow adzana przez pracodaw ców  na składki rentow e i emerytalne, 

chorobow e i w ypadkow e do Zakładu U bezpieczeń Społecz nych. Te składki stanowią 

podstaw ę państw ow ego systemu zabezpieczenia społecznego, który zgodnie ze swoją 

ideą zobow iązany je s t do zapew nienia godnych w arunków  egzystencji wszystkim , 

którzy nie ze swojej w iny nie m ogą ich sobie zapew nić przez pracę. Tak rozum iana idea 

pom ocniczości jes t obow iązkiem  państwa, a nie filantropią302. Państwo, które inwestuje 

w  kapitał kulturowy, a tym  sam ym  ludzki i aktyw izuje jednostki do działania w  obrębie 

struktury społecznej, inwestuje w  rozwój gospodarczy. To przekłada się na w zrost

301 Pisząc potencjał i zasoby kulturowe, mam na myśli -  oprócz umiejętności jednostki poruszania się 
w konwencjach kulturowych i samej kulturze danego społeczeństwa, dzięki nabytym w procesie 
socjalizacji kompetencjom społecznym -  wyuczone umiejętności zawodowe, które określają atrakcyjność 
jednostki na rynku pracy.
302 W. Muszalski, Prawo socjalne., s. 99.
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Produktu K rajow ego Brutto (PKB), z pow odu zm niejszenia bezrobocia oraz w zrostu 

poziom u życia rodzin, przez co podw yższa się poziom  zaufania i altruizm u 

społecznego, a także jakość pracy. Zabezpieczenie społeczne pełni funkcję ochronną 

w  okresie pozostaw ania jednostki bez pracy. N ie pow inno stać się przy tym  sposobem  

na życie rodzin, zw łaszcza z klasy niższej, żyjących w  biedzie, często zagrożonych 

ubóstw em . Składki obow iązkow ego ubezpieczenia społecznego -  w  przypadku 

jednostek  pozostających w  stosunku pracy -  są w pływ em  z części dochodu 

zatrudnionego. Służą zabezpieczeniu w  przypadku konieczności skorzystania 

z państw ow ych usług m edycznych, uzyskania renty (okresowej lub stałej) w  razie 

znacznego pogorszenia stanu zdrowia, a także po zakończeniu czasu pracy, w  w ieku 

poprodukcyjnym  na uzyskanie św iadczenia emerytalnego.

Po odjęciu składek obow iązkow ego ubezpieczenia społecznego gospodarstw o 

dom ow e ma do dyspozycji dochód rozporządzalny. Jest on zam ieniany na dobra 

i usługi na rynku konsum pcyjnym  (dóbr i usług), czyli zaspokojone zostają potrzeby 

m aterialno-bytowe, których struktura jes t znacznie rozbudowana.

W  m odelu gospodarki w olnorynkowej dom inującym  regulatorem  jes t kapitalistyczny 

rynek, podzielony na rynki: pracy oraz dóbr i usług, w  których uczestniczy jednostka. 

R óżnice w  podejściach co do m iejsca i form y udziału jednostki w  rynkach, związane są 

z dyscyplinam i naukowym i. Z  punktu w idzenia socjologii osoba je s t rozpatryw ana 

podm iotow o, jako  jednostka  z zespołem  ról, system em  m oralnym  i etycznym  itd. 

Z punktu w idzenia ekonom ii (ale nie socjologii gospodarki i socjologii ekonomii) 

jednostka  jest aktyw nym  obiektem  funkcjonującym  w  system ie gospodarczym , 

w  którym  stanowi w iększy lub m niejszy potencjał ekonom iczny generujący w pływ  na 

poziom  PKB, czyli na w zrost i rozwój gospodarczy państwa.

Funkcjonow anie jednostk i na rynkach (pracy, dóbr i usług), a w łaściw ie korzystanie 

z ich m ożliw ości je s t dla niej ograniczone przez czynnik ekonom iczny gospodarstw a 

dom owego. Stąd też gospodarstw a przy podejm ow aniu decyzji konsum pcyjnych kierują 

się racjonalnością i kalkulacją na w zór rynkowy. To zjaw isko przenosi się także na 

kontakty m iędzyludzkie w  strukturze społecznej podczas pełnienia ról, co m oże być 

kolejnym  czynnikiem  dehum anizującym  społeczeństwo. Ludzie podejm ując aktyw ność 

czy interakcje, coraz częściej kierują się kalkulacją i w yrachowaniem . D zieje się tak  na 

polu aktyw ności politycznej, zawodowej, religijnej, w  życiu rodzinnym  i w szelkich 

instytucjach a także podczas konsum pcji i decyzjach dotyczących sposobów  spędzania 

czasu wolnego. Proces ten  zachodzi na skutek poszerzania się struktur rynku, które
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w ychodzą poza gospodarkę. U gruntow ane (stare) w artości odchodzą w  przeszłość, 

a w  ich m iejsce w chodzą w artości „kultury now ego kapitalizm u”303, takie jak : 

efektywność, zim na kalkulacja i przew idyw alność304. Jednostka zatem  na gruncie 

swojego gospodarstw a dom ow ego ma w olność w yboru, ale w ybór ten  jes t zależny od 

jej statusu zaw odow ego, czyli pow odzenia na rynku pracy, a zatem  od osiągniętego 

statusu ekonom iczno-bytow ego. M ożliw ości w yborów  są abstrakcyjnie nieograniczone, 

realnie zaś ogranicza je  gospodarka, czyli sytuacja na poszczególnych rodzajach 

rynków. Spadki gospodarcze objawiają się na rynku pracy zw iększonym  bezrobociem . 

Jest ono skutkiem  -  zw łaszcza propagow anych przez korporacje -  zw olnień nadwyżki 

pracow ników  w  okresach m niejszego zapotrzebowania, czyli elastycznym  m odelem  

zatrudniania w  form ie niepracowniczej lub na czas określony. Stąd pojaw ia się zanik 

zaufania społecznego, którego m echanizm  i przyczyny w  kontekście gospodarki 

w olnorynkowej m ożna przedstaw ić jako  zm niejszający się obszar wolności jednostki 

i w zrastający stopień uzależnienia od sieci społecznych. W iąże się to  także z odejściem  

od tradycyjnej m oralności i religii. Podm iot w  interakcjach m iędzyludzkich jes t 

zorientow any na racjonalny wybór, który będzie jak  najbardziej dla niego korzystny, 

a nie na tradycyjne norm y i w ięzi społeczne305. Oznacza to, że form y relacji panujące na 

rynku są przenoszone i internalizow ane w  życiu społecznym. Zatem  potw ierdza to  tezę, 

że jednostka w  systemie gospodarczym  jes t rozpatryw ana jako  przedm iot, natom iast 

w  systemie socjalnym  -  przynajmniej z założenia -  jes t podm iotem .

Instrum entalne traktow anie społeczeństw a przez gospodarkę powoduje, że również 

rynek pracy je s t traktow any przez społeczeństw o w  sposób instrum entalny, jako  środek 

do utrzym ania gospodarstw a dom owego. W artości autoteliczne jednostek  z kolei są dla 

gospodarki tylko w artościam i w  kategoriach konsum pcji. Liberalny m odel gospodarki 

kapitalistycznej zakłada nieingerow anie w  system  -  gospodarkę rynkową. B iorąc pod 

uw agę słabe rozw iązania dotyczące ochrony pracobiorców  lub w  ogóle ich brak, nie ma 

m ożliwości zapew nienia rów now agi m iędzy zatrudnieniem  i ich ochroną 

a zapotrzebow aniem  na potencjał kapitału ludzkiego przez pracodawców . Rów now aga 

ta  m iałaby polegać na zwiększonej ochronie pracow ników , gdyż w  konfrontacji 

z pracodaw cą nie m ają oni w iększych szans na w  pełni zgodne z praw em  i zasadą

303 Zjawisko racjonalizacji, standaryzacji i uprzedmiotowienia społeczeństwa opisał już George Ritzer, 
określając je jako makdonaldyzacja społeczeństwa. Zob. G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, 
Muza, Warszawa 2009.
304 J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki. ,  s. 31.
305 Tamże, s. 33.
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uczciw ości form y zatrudnienia. Jak pokazują realia i przedstaw ione w  poprzednim  

rozdziale program y partii politycznych, podejście do tych tem atów  jest zgodne 

w  partiach, w  których dom inują idee państw a socjalnego, a odm ienne w  partiach 

ideologicznie liberalnych.

Schemat nr 30. Jednostka jako uczestnik rynku
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Rozpatryw anie udziału jednostki na rynku (pracy, dóbr i usług) z punktu w idzenia 

samej ekonomii, czyli ujęcie przedm iotow e w  kontekście społecznym , w ym aga refleksji 

z aspektu hum anistycznego i politologicznego.

G ospodarka i rynki m ają z założenia służyć rozw ojow i społecznem u w  skali 

makrospołecznej i w zrostow i poziom u życia w  skali m ikrospołecznej. Tożsam ość 

i hum anizm  społeczeństw a są częścią kultury i cywilizacji, ekonom ia zaś jes t bazą 

gospodarczego funkcjonow ania państwa. N ie m oże być ona zdehum anizow ana, 

ponieważ, jak  pokazują nam  historia i kształt obecnego kapitalizm u, słaba kontrola lub 

brak tej kontroli nad gospodarką kapitalistyczną prow adzi do nadużyć i „efektu 

św. M ateusza” -  kiedy to  bogaci bogacą się jeszcze bardziej, a biedni ubożeją. Państw o 

pow inno chronić obywateli w  przypadku zagrożenia ich poziom u życia, czyli 

w arunków  socjalnych. R ynek jako  główny m echanizm  gospodarki pow inien 

determ inow ać efektyw ność ekonomiczną, przy tym  musi być kontrolow any przez 

państwo, którego zadaniem  jes t zapew nienie spraw iedliw ości społecznej306. Form ą tego 

m echanizm u jes t z aspektu politycznego polityka społeczna, a z hum anistycznego 

działania instytucji społecznych, czyli podjęcie interwencji. N atom iast podstaw ow ą rolą 

polityki państw a jes t spraw iedliw a dystrybucja dóbr w  społeczeństwie, przy założeniu, 

że spraw iedliw ość oparta jes t na m erytokracji307. Jednak przez daleko posuniętą 

dekom pozycję klas społecznych m erytokracja dotyczy tylko części społeczeństwa. 

M im o że jednostek  posiadających w ysoki poziom  kapitału i potencjału kulturow ego jest 

obecnie znacznie więcej, kapitał ten  jes t niew ykorzystany. D ekom pozycja klas 

społecznych, która zaburza m erytokratyczną dystrybucję dóbr, doprow adza do sytuacji 

odw rócenia w artości pracy, przez obniżenie w artości pracy intelektualnej na rzecz pracy 

fizycznej. N a  rynku pracy charakterystyczne są aspekty negatyw ne i pozytyw ne 

oddziałujące na jego  uczestników 308, obecnie niestety przew ażają te  pierwsze 

(negatywne). A spekty negatyw ne rynku pracy to  przede w szystkim  bezrobocie, ale 

także duże rozw arstw ienie dochodow e pom iędzy grupam i zawodowym i. Skutkuje to 

pow iększaniem  się dystansu m iędzy najbogatszym i w  centrum  rynku pracy 

a pracującym i biednym i na peryferiach rynku pracy w  klasie średniej (nie w spom inając

306 W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011, s. 303.
307 Merytokracja jest to -  najogólniej -  nagradzanie jednostek za zasługi. Autor sprecyzował znaczenie 
tego pojęcia do potrzeb opisu wartości wiedzy i umiejętności jednostki na rynku pracy. Chodzi o poziom 
posiadanego kapitału kulturowego, na który składa się wiedza i wykształcenie. A zatem są to 
umiejętności nabyte podczas kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, a dalej na studiach 
podyplomowych, kursach -  jest to poziom wartości rynkowej specjalizacji zawodowej jednostki.
308 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 87.
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ju ż  o klasie niższej). Poziom  dochodów  kształtow any jes t nie tylko przez kwalifikacje, 

ale przez poziom  popytu na dany zawód. Oznacza to, że drastycznie zm niejsza się 

m ożliw ość sam orealizacji dla w ielu u talentow anych absolwentów. Przez to pojawiło się 

i w zrasta zjaw isko konkurencji m iędzy pracow nikam i o m iejsca pracy. W  tej 

konkurencji liczy się nie poziom  kapitału i potencjału kulturow ego, ale efektywność 

zw iększenia popytu, czyli ilość. W  zw iązku z tym  dochodzi do sytuacji, w  których 

utalentow ane jednostki z w yższym  w ykształceniem  (w  Polsce często dotyczy to 

hum anistów ) są spychane na peryferie rynku pracy a głoszący idee kultury popularnej 

stają się cenionym i specjalistam i w  w ielu zaw odach, chociaż nimi nie są.

N ależy przy tym  rozróżnić dw a wym iary, przez które są odczuw ane skutki 

dekom pozycji zaw odow o-ekonom icznej, gdzie podłożem  jes t dekom pozycja klas 

społecznych. Chodzi tu  o w ym iar kultury k lasow ej309 i o w ym iar ekonom iczny310. 

W  w ym iarze kultury klasowej dekom pozycja pow oduje zaburzenie zestaw u cech 

charakterystycznych dla danej klasy, na skutek czego awans jednostek  z klasy niższej 

(często są to rodziny robotnicze) zaburza strukturę kultury społecznej przez zanik 

m erytokracji. Zm niejsza się przez to  znaczenie edukacji, k tóra przestaje być potrzebą 

autoteliczną a staje się instrum entalną i to  tylko w  zakresie uzyskania prostych 

um iejętności zaw odow ych niew ym agających w ielu lat przygotowania. Z kolei 

degradacja klasow a z klasy średniej lub wyższej w  dół oznacza u tratę  w yższych cech 

kulturow ych danej klasy. Pow oduje to  zatem  także zanik m erytokracji i zm niejszenie 

lub u tratę  w artości przygotow ania zaw odow ego na poziom ie w yższym , czego skutkiem  

m oże być proces zaniku klasy średniej. D egradacja członków  klasy średniej do klasy 

niższej i pow iększenie się polaryzacji m iędzy klasą w yższą rządzącą (elitą w ładzy) 

i klasą niższą m oże zagrozić oligarchizacją rządów . Przez to  rynek będzie sterowany 

w  kierunku najbogatszej części społeczeństwa, k tóra m oże stać się grupą 

(zorganizow anego) nacisku na rząd. W e w spółczesnym  społeczeństw ie jego  członkow ie 

realizują przede w szystkim  role konsum entów , dopiero na drugim  m iejscu i w  m ałym  

stopniu producentów 311. Problem em  pozostaje to, że społeczeństw o polskie skłonne do

309 Kultura klasowa to charakterystyczne cechy danej klasy, które odróżniają jej członków od innych klas. 
Jest to także samoświadomość tych cech, czyli (Marksowska) „świadomość klasowa” w kontekście 
„klasy dla siebie”.
310 Wymiar ekonomiczny to oparta na kalkulacji przedmiotowa wartość jednostki. Wyznaczana jest nie 
przez poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego, czyli czynniki merytokratyczne, ale przez 
zapotrzebowanie na dane zawody przez rynek pracy. Kierunki podaży na rynku dóbr i usług, czyli popyt 
na rynku konsumpcyjnym, wyznaczają konsumenci. Z kolei ich wartość przedmiotową -  konsumentów -  
wyznacza poziom (ilość i jakość) konsumowanych dóbr.
311 Z. Bauman, Konsumowanie ży c ia ., s. 135.
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konsum pcji nie posiada odpow iednich zasobów. Skutkiem  tego biedniejsza jego  część 

zostaje w ykluczona z udziału w  rynku dóbr i usług lub udział ten  je s t znacznie 

ograniczony. B ieda i ubóstw o były do niedaw na postrzegane w  kategoriach patologii 

społecznej. Jest to  interpolacja nie do końca uzasadniona z racji tego, że przeważnie 

w iększość jednostek  nie m a w iększego w pływ u na m ożliw ość kształtow ania swojej 

ścieżki zawodowej. Takie zjaw isko spowodow ane je s t ograniczeniem  dostępu do 

zaw odów  cieszących się w ysokim  statusem  społecznym, a przy tym  w cale nie 

nagradzanych w ysoko, pom im o oczekiw ania w ysokich kwalifikacji. Polityka 

gospodarcza jes t ściśle pow iązana z polityką społeczną. O bydw ie polityki składają się 

z m niejszych elem entów , które m ają odm ienne cele. W  przypadku polityki 

gospodarczej celem  jes t w zrost i rozwój, a w  przypadku polityki społecznej rozw ój312. 

Rozwój polityki społecznej i aktyw izacja zaw odow a jednostek, jako  jeden  z jej 

elem entów , służy rozw ojow i kapitału ludzkiego, pobudzeniu jego  kreatyw ności 

i potencjału twórczego. W arunkiem  pow odzenia polityki zatrudnienia je s t pom oc 

jednostkom  w  znalezieniu przez nie pracy zgodnej z wykształceniem .

K onkludując zatem, zadbane społeczeństw o to  wysoki poziom  życia jednostek  

i rodzin, a także wysoki kapitał ludzki, co przekłada się na w zrost gospodarczy. 

Jednostka w  systemie gospodarczym  jako  pracow nik i konsum ent prow adzący 

gospodarstw o dom owe ma m ożliw ość zaspokojenia potrzeby samorealizacji dopiero po 

zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych (biologicznych) i m aterialno-bytow ych 

(bezpieczeństw a socjalnego). Stąd konieczność osiągnięcia stabilnego zatrudnienia 

i osiągania dochodów  zapew niających stabilizację m aterialno-bytową. Szczególną klasą 

społeczną je s t klasa średnia -  najliczniejsza w  Polsce. Z tym  że w łaśnie w  niej tak  samo 

jak  w  klasie niższej pojaw ia się problem  zw iązany ze znalezieniem  stabilnej pracy, 

gdzie dochody pozw oliłyby na zaspokojenie potrzeb w yższych (z funduszu swobodnej 

decyzji). D zieje się tak  pom im o w ysokich kwalifikacji członków  tej klasy. N ależy 

zaznaczyć, że m am  na myśli członków  klasy średniej niższej, zmuszonej do pracy w  III 

sektorze gospodarki (usługowym ), gdzie są oni pracobiorcam i. Jest to znacząca różnica 

z racji tego, że łatw o m oże dojść do błędu w  analizie klasy średniej, k tóra jes t znacznie 

rozwarstwiona. Bardzo pow ażnym  problem em  funkcjonow ania rodzin w  klasie średniej 

je s t bezrobocie, pom im o często w ysokich kwalifikacji jednostek. W yższe 

w ykształcenie, a tym  samym  w yższy poziom  kapitału ludzkiego jest doceniany

312 R. Gabryszak, D. Magierka (red.), Europejska polityka społeczna., s. 10.
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w  większości krajów  Unii Europejskiej. Inw estycje w  kw alifikacje człow ieka są 

najskuteczniejszym  i najtańszym  sposobem  podnoszenia poziom u konkurencyjności 

i przyspieszenia tem pa oraz dynam iki313. N ajlepszą inw estycją państw a jes t po pierwsze 

jednostka  i rodzina.

Podniesienie najniższej pensji krajowej przy pozostaw ieniu cen żywności, energii, 

tow arów  i usług na tym  sam ym  poziom ie, spowoduje popraw ę poziom u życia rodzin 

i w zrost PKB. N astępnie tw orzenie now ych m iejsc pracy, ochrona pracobiorców  

i dotow anie przez państw o składek opłacanych przez pracodaw ców  przyczynią się do 

rozw oju gospodarki opartej na wiedzy. Te czynniki m ają szansę w płynąć na 

podw yższenie poziom u konsum pcji, zw iększenie liczby urodzeń oraz pozostania 

w  kraju dobrze w ykształconych specjalistów  i w ykw alifikow anych pracow ników  

fizycznych.

313 Tamże, s. 62.
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3.2. Świadczenia państwa na rzecz pomocy rodzinie

Św iadczenia w  postaci finansowej w ypłacane rodzinom  przez państw o m ają na celu 

pom oc dotyczącą w sparcia w  aspekcie ekonom iczno-bytow ym . Przy obow iązujących 

w ysokościach zarów no kw ot zasiłków, jak  i progu dochodow ego upraw niającego do 

otrzym ania tego wsparcia, trudno jest m ówić o opłatach za energię. W ysokość 

świadczeń i próg dochodow y upraw niający do ich otrzym ania, nie rozw iązują problem u 

deficytów  gospodarstw a dom ow ego i rodziny. R odzina dotknięta biedą lub ubóstw em , 

m ająca deficyty w  sferze ekonom icznej (finansowej), nie m a m ożliwości popraw y 

swojej sytuacji, a zatem  w yelim inow ania zaistniałych dysfunkcji.

Poniżej przedstaw iam  rodzaje św iadczeń rodzinnych i ich w ysokość, przyznaw anych 

w  form ie zasiłków  (stan na 2013 rok).

Zasiłek rodzinny -  próg dochodow y upraw niający do otrzym ania świadczeń 

rodzinnych wynosi 539,00 zł netto na osobę. Jeżeli w  rodzinie jes t dziecko 

niepełnosprawne, próg ten  wynosi 623,00 zł netto na osobę. W ysokość zasiłku 

rodzinnego wynosi: 77,00 zł na dziecko w  wieku do 5 lat, 106,00 zł na dziecko w  wieku 

od 5 do 18 lat, 115,00 zł na dziecko w  w ieku od 18 do 24 lat. W  tym  ostatnim  

przypadku zasiłek przysługuje w ów czas, gdy dziecko kontynuuje naukę w  szkole 

wyższej, a także jeżeli łącznie z pow yższym  posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 

Celem  zasiłku jes t -  jak  deklarowało za rządów  PO -PSL M inisterstw o Pracy i Polityki 

Społecznej314 -  pokrycie przez państw o części kosztów  związanych z utrzym aniem  

przez rodzinę dziecka.

Do zasiłku rodzinnego m ogą być przyznaw ane dodatki.

D odatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw nego w  wysokości

60,00 zł -  na dziecko w  wieku do 5 lat oraz 80,00 zł -  na dziecko w  wieku od 5  lat do 

24 lat;

D odatek  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w  szkole poza m iejscem  za m ieszkania. 

W ysokość dodatku wynosi 50,00 zł na dziecko lub 90,00 zł na dziecko w  przypadku 

posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. D odatek w ypłacany jes t przez 10 m iesięcy 

od w rześnia do czerw ca roku następnego.

D odatek  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, w  w ysokości 100,00 zł na dziecko, 

przysługuje jednorazow o w  roku szkolnym.

314 Jak zostało powiedziane na wstępie, nazwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została zmieniona 
przez partię Prawo i Sprawiedliwość, po wygranych wyborach parlamentarnych w 2015 roku, na 
Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej.
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D odatek  z tytułu sam otnego w ychow yw ania dziecka, w  w ysokości 170,00 zł 

w  m iesiącu na dziecko, ale nie więcej niż 340,00 zł w  m iesiącu na w szystkie dzieci. 

W  przypadku dziecka z orzeczeniem  o niepełnospraw ności w ysokość dodatku jest 

w yższa o 80,00 zł na miesiąc, ale nie w iększa niż 160,00 zł na w szystkie dzieci.

D odatek  z tytułu urodzenia dziecka. Jednorazow a zapom oga zw iązana z uro dzeniem  

się dziecka w  w ysokości 1000,00 zł. Przysługuje, jeżeli dochód na członka rodziny nie 

przekracza 1922,00 zł netto. Ponadto, żeby otrzym ać niniejszą zapom ogę, m atka 

dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży do porodu musi znajdow ać się pod opieką 

lekarza.

D odatek  z tytułu w ychow yw ania dziecka w  rodzinie wielodzietnej w  w ysokości

80.00 zł na miesiąc. D odatek przysługuje na trzecie dziecko i kolejne dzieci, k tóre są 

upraw nione do pobierania zasiłku rodzinnego.

D odatek  z tytułu opieki nad dzieckiem  w  okresie korzystania z urlopu 

wychow aw czego w  w ysokości 400,00 zł na m iesiąc przysługuje w  okresie: 24 m iesięcy 

kalendarzow ych, 36 m iesięcy kalendarzow ych, w  przypadku spraw ow ania opieki nad 

więcej niż jednym  dzieckiem  urodzonym  podczas jednego porodu, 72 m iesiące 

kalendarzow e, w  przypadku spraw ow ania opieki nad dzieckiem  posiadającym  

orzeczenie o niepełnosprawności.

Przyznane m ogą być także świadczenia opiekuńcze.

Zasiłek pielęgnacyjny w  w ysokości 153,00 zł na m iesiąc przyznaw any jest 

niezależnie od w ysokości dochodów  osobie sprawującej opiekę nad osobą niezdolną do 

samodzielnej egzystencji, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. W  przypadku 

niepełnospraw nego dziecka osobie do 16. roku życia, jeżeli posiada orzeczenie 

o znacznym  stopniu niepełnosprawności, osobie powyżej 16. roku życia posiadającej 

orzeczenie o um iarkow anym  stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnospraw ność 

pow stała przed osiągnięciem  21. roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również 

osobie, która ukończyła 75. rok życia.

Św iadczenie pielęgnacyjne w  w ysokości 620,00 zł na m iesiąc (do 1 lipca 2013 roku

520.00 zł na m iesiąc) przysługuje niezależnie od poziom u dochodów  rodziny. Osoby, 

którym  przyznano świadczenie pielęgnacyjne od kw ietnia do grudnia 2013 roku, m ają 

również praw o do otrzym yw ania dodatku w  wysokości 200,00 zł na m iesiąc, na 

podstaw ie rządow ego program u w spierania osób otrzym ujących świadczenie 

pielęgnacyjne. Osoby te  zatem  otrzym ują w  sumie 820,00 zł św iadczenia na miesiąc. 

Świadczenie przysługuje w  przypadku, jeżeli osoba rezygnuje z pracy w  celu
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spraw ow ania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. 

Świadczenie przysługuje także w  przypadku konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

albo pom ocy innej osoby w  zw iązku ze znacznie ograniczoną m ożliw ością 

samodzielnej egzystencji. Tak samo jes t w  przypadku konieczności stałego 

w spółudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego  leczenia, rehabilitacji 

i edukacji, albo opiekuna osoby legitymującej się orzeczeniem  o znacznym  stopniu

niepełnospraw ności315.

Specjalny zasiłek opiekuńczy316 -  w prow adzony od 1 stycznia 2013 roku 

w  w ysokości 520,00 zł na m iesiąc -  przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kw oty

623,00 zł netto na członka rodziny.

W ysokość i rodzaj św iadczeń określa U staw a z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2003 N r 228 poz. 2255. U staw a reguluje rodzaje 

świadczeń, kryteria ich przyznaw ania oraz instytucje odpow iedzialne za ich 

dystrybucje317.

A rtykuł 1 określa w arunki przyznaw ania praw a do otrzym yw ania świadczeń 

rodzinnych, zasady ustalania ich w ysokości i w ypłacania318. W arunki przyznaw ania 

św iadczeń odnoszą się przede w szystkim  do w ysokości progu dochodowego.

A rtykuł 2 określa rodzaje świadczeń, które dzielą się na: zasiłek rodzinny oraz 

dodatki do zasiłku rodzinnego, św iadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek

pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz św iadczenie pielęgnacyjne, zapom oga 

w ypłacana przez gm iny na podstaw ie art. 22a (który mówi, że: R ada gm iny w  drodze

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaie-i-wysokosc- 
swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyine/swiadczenie-pielegnacyjne/, 
(dostęp: 21.05.2014 r.).
316 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 
lutego 1964 r. -  Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek 
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. [...] Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie 
z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: 
małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza 
się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 
a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Zob. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla- 
rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-iw ysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-
/test-swiadczenia-pielegnacyjne/testspecjalny zasilek-opiekunczy/, (dostęp: 21.05.2014 r.).
317 Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, za 2013 i 2014 r.
318 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255.
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uchw ały m oże przyznać zam ieszkałym  na terenie jej działania osobom  jednorazow ą 

zapom ogę z tytułu urodzenia ich dziecka319). Zapom oga w ypłacana je s t w  w ysokości

1000,00 zł.

A rtykuł 4 określa osoby m ogące się ubiegać o przyznanie danego rodzaju zasiłku. 

Zasiłek rodzinny jes t przyznaw any w  celu częściow ego pokrycia w ydatków  zw iązanych 

z utrzym aniem  dziecka. Praw o do zasiłku rodzinnego i dodatków  do tego  zasiłku 

przysługuje: rodzicom, jednem u z rodziców  albo opiekunow i praw nem u dziecka, 

opiekunow i faktycznem u dziecka, osobie uczącej się320. Zasiłek przyznaw any jes t po 

spełnieniu określonych kryteriów.

A rtykuł 8 określa w arunki przyznaw ania dodatków  w ynikających z zasiłku 

rodzinnego. D odatki przysługują w  przypadku: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem  

w  okresie korzystania z urlopu w ychow aw czego, sam otnego w ychow yw ania dziecka, 

w ychow yw ania dziecka w  rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnospraw nego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w  szkole 

poza m iejscem  zam ieszkania321. D odatki do zasiłków  przyznaw ane są rów nież -  tak  jak  

w  przypadku sam ych zasiłków, po spełnieniu określonych kryteriów.

A rtykuł 9 określa w arunki przyznania jednorazow ego dodatku z tytułu urodzenia 

dziecka. D odatek ten  przysługuje m atce lub ojcu albo opiekunow i praw nem u dziecka. 

W  przypadku kiedy opieki nie spraw ują rodzice dziecka i nie otrzym ali oni dodatku, 

przysługuje on opiekunow i faktycznem u dziecka w  wieku do ukończenia przez nie 

pierw szego roku życia. D odatek  przysługuje jednorazow o w  wysokości 1000,00 zł na 

każde urodzone dziecko (w  przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas 

jednego porodu przysługuje na każde dziecko osobno).

A rtykuł 16 określa w arunki przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Przyznaw any jes t 

on w  celu częściow ego pokrycia w ydatków  w ynikających z konieczności zapew nienia 

opieki i pom ocy innej osoby, w  zw iązku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnospraw nem u dziecku, osobie

niepełnosprawnej w  w ieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitym uje się orzeczeniem  

o znacznym  stopniu niepełnospraw ności322. O rzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

w ydaw ane jes t przez lekarza orzecznika ZU S-u.

319 Tamże.
320 Tamże.
321 Tamże.
322 Tamże.
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Podsum ow ując, funkcjonujące w edług ustaw y św iadczenia rodzinne m ożna uznać za 

solidny filar polityki rodzinnej. M ożna powiedzieć, że idea państw a socjalnego nadal 

funkcjonuje. Ale skuteczność ekonom iczno-bytow a -  nie w spom inając już  o pom ocy 

związanej z aspektem  psychologicznym  i kulturow ym  -  w ykracza poza realia cen 

rynkow ych artykułów  pierwszej potrzeby. Tak samo w ysokość progu dochodow ego 

upraw niająca do otrzym ania świadczenia rów nież jes t na poziom ie, k tóry  m ożna 

określić jako  m inim um  biologiczne. N ie zostały tu  w zięte pod uw agę potrzeby 

gospodarstw  dom ow ych i potrzeby cyw ilizacyjne (opłata za energię, zakup odzieży, 

w yposażenie i rem ont mieszkania, itd.). W  takim  układzie pom oc społeczna spełnia 

zadanie, ale w  m inim alnym  stopniu, jes t to tylko próba utrzym ania danej rodziny na 

danym  -  bardzo niskim  -  poziom ie życia, bez w iększych perspektyw  podw yższenia 

tego poziomu. W  ten sposób polityka rodzinna nie prow adzi do popraw y poziom u 

życia. Tym  sam ym  nie daje m ożliwości pełnego uczestnictw a w  życiu społecznym  

rodzinom , znajdującym  się w  trudnej sytuacji ekonom iczno-bytowej. Częściej się 

zdarza że taka rodzina rezygnuje z niego w  ogóle, pogrąża się w  „kulturze ubóstw a”, 

pozostając dysfunkcjonalną, a nierzadko przejm ując pewne elem enty patologii.

D o pow stania trudnej sytuacji ekonom iczno-bytowej rodziny często przyczynia się 

brak pracy (należy jednak  pamiętać, że posiadanie pracy też nie gw arantuje 

zaspokojenia w szystkich potrzeb zw iązanych z praw idłow ym  funkcjonow aniem  

gospodarstw a dom ow ego i rodziny323). Jednostki znajdujące się w  takiej sytuacji -  

oprócz tego, że obniża się ich poziom  życia -  dodatkow o obciążają budżet państwa. 

D zieje się tak, poniew aż korzystając ze św iadczeń społecznych, w  tym  zasiłku dla 

bezrobotnych (o ile spełniają w arunki by go otrzym ywać), a także w  przypadku 

choroby, posiadający status bezrobotnego korzysta nieodpłatnie z usług służby zdrowia. 

M akroekonom iczne skutki pow iększającego się poziom u bezrobocia m ają negatyw ne 

konsekwencje, pow odując spadek dynam iki i tem pa rozw oju gospodarki. Zm niejszenie 

się poziom u bezrobocia pow oduje w zrost PKB i przyspieszenie dynam iki i tem pa 

rozw oju gospodarczego324. A  zatem  niew ykorzystany kapitał ludzki pow oduje straty 

w  gospodarce, które m ożna jednak  odrobić. N atom iast dysfunkcje i pow stałe w  rodzinie 

patologie m ogą w yrządzić trw ałe skutki, k tórych nie będzie się dało napraw ić w  żaden 

sposób.

323 Mam na myśli kategorię „pracujących biednych”, o której pisałem w poprzednich rozdziałach.
324 S. Szumpich, Zagrożenia społeczne w okresie przemian, szkice z polityki społecznej, Oficyna 
Wydawnicza AFM, Kraków 2013, s. 145.
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3.3. Polityka rodzinna w polskich zakładach pracy

Polityka rodzinna w  polskich zakładach pracy jes t instrum entem  w prow adzonym  

przez rząd w  celu ochrony pracow ników  zatrudnionych na podstaw ie um ow y o pracę. 

D otyczy także udzielania urlopów  m acierzyńskich i ochrony zatrudnienia, co tw orzy tak  

napraw dę niewielki zakres jej funkcjonow ania w  form ie pośredniej. D otyczy to  również 

ochrony pracujących, a zw łaszcza form  ich zatrudnienia i poziom u dochodów.

Zbiorem  praw  stanow iących pośrednie form y polityki rodzinnej jes t U staw a z dnia 26 

czerw ca 1974 r. K odeks Pracy, Dz. U. 1974 N r 24 poz. 141. Określa ona zakres 

obow iązków  pracodaw cy w zględem  pracow nika i pracow nika w zględem  pracodawcy.

A rtykuł 2 definiuje osobę realizującą rolę pracownika. Pracow nikiem  jes t osoba 

zatrudniona na podstaw ie um ow y o pracę z: powołania, wyboru, m ianow ania lub 

spółdzielczej um ow y o pracę325. Zatem  pracow nikiem  jes t jednostka zatrudniona 

w  oparciu o jedyną istniejącą pracow niczą form ę zatrudnienia, czyli um ow ę o pracę. 

U m ow a o pracę określa zasady św iadczenia pracy, m iejsce w  strukturze firmy 

(stanowisko), podporządkow anie w  organizacji, czas i m iejsce oraz sposób 

w ykonyw ania pracy. U m ow a jes t odpłatna, oznacza to, że pracow nikow i należy się 

w ynagrodzenie326. Zatem  osoba zatrudniona na podstaw ie niepracowniczej form y 

zatrudnienia, czyli um ow y cywilnoprawnej, nie św iadczy pracy w  rozum ieniu kodeksu 

pracy. O soba taka świadczy jedynie usługi w  określonym  czasie, przy czym czas ten 

je s t najczęściej w ydłużany m ożliwie m aksym alnie przez nieuczciw ych pracodawców .

Pracow nikiem  nie jes t osoba zatrudniona w  oparciu o um ow ę cywilnoprawną, czyli 

w  form ie niepracowniczej. Potw ierdza to  artykuł 22§1: naw iązanie stosunku pracy 

określa obowiązki pracownika, zasady w ykonyw ania pracy, m iejsce i czas, 

przełożonego, którem u pracow nik podlega, a także obowiązki pracodawcy, w  tym  

zatrudnienie pracow nika za w ynagrodzeniem 327. Zatrudnienie w  w arunkach 

określonych w  artykule 22§1 jes t zatrudnieniem  na podstaw ie um ow y o pracę. N ie jes t 

dopuszczalne zastąpienie um ow y o pracę um ow ą cyw ilnopraw ną przy zachow aniu 

w arunków  w ykonyw ania pracy, określonych w  art. 22§1. Zatrudnienie w  oparciu 

o niepracownicze form y polega na w ykonaniu określonych czynności, z tym  że 

zatrudniający nie m a praw a narzucić w ykonaw cy m iejsca i czasu w ykonania zleconych 

czynności (w  przypadku zatrudnienia w  oparciu o um ow ę zlecenie) lub określonej

325 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141.
326 W. Muszalski, Prawo socjalne., s. 38.
327 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
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rzeczy (w  przypadku zatrudnienia w  oparciu o um ow ę o dzieło), a jedynie  czas 

zakończenia w ykonyw ania czynności. U m ow a o dzieło jes t zaw ierana na podstaw ie 

U staw y z dnia 23 kw ietnia 1964 r., K odeks Cywilny, Dz. U. 1964 N r 16 poz. 93, art. 

627 i nast., polega na zobow iązaniu się do realizacji i w ykonania zleconego przez 

zam aw iającego określonego dzieła, a zam aw iający do w ypłaty w ynagrodzenia. Jest to 

rodzaj um ow y określający w yłącznie rezultat końcow y zleconej pracy. Zleceniobiorca 

m a pełną autonom ię zorganizow ania pracy, m oże tę  pracę w ykonać w e w łasnym  

zakresie lub skorzystać z usług innych osób lub firm, przy czym  ponosi pełną 

odpow iedzialność za rezultat końcow y i dotrzym anie term inu. U m ow a zlecenie art. 734 

k.c. i nast. jest um ow ą szczegółowego działania, gdzie ryzyko ponosi zlecający. 

Zleceniobiorca jes t zobow iązany do w ykonania zleconych prac osobiście lub -  jeżeli 

w ynika to z um owy, zw yczaju albo ustaw y -  przez zastępcę. Zlecający m a praw o do 

określenia w yłącznie żądań i w arunków  w ykonania p racy328. Różnice m iędzy um ow ą

0 pracę a um owam i cyw ilnopraw nym i są duże. Podczas gdy pierw sza chroni praw a 

pracownika, te  drugie służą wykonaniu konkretnych zadań i nie m ają charakteru 

długotrwałego. D otyczą jedynie zabezpieczenia w ykonania przedm iotu um ow y

1 dotrzym ania terminu.

U m ow a o pracę ma określony w ym iar czasu trw ania stosunku pracy, 

w  przeciw ieństw ie do um ów  cywilnoprawnych, które tracą m oc z chw ilą w ykonania 

przedm iotu w  nich określonego.

Artykuł 2 określa liczbę um ów, które m ożna zaw rzeć z pracow nikiem  na czas 

określony i ostatecznie na czas nieokreślony. Zaw arcie um ow y o pracę na czas 

nieokreślony m oże być poprzedzone dw ukrotnym  zaw arciem  um ow y o pracę na czas 

określony. Jeżeli pom iędzy rozw iązaniem  poprzedniej a naw iązaniem  kolejnej um ow y 

o pracę w ystąpi 1 m iesiąc przerwy, kolejna um ow a o pracę po tym  okresie jest 

traktow ana jako  pierw sza329. Ten zapis w  kodeksie pracy jes t często nadużywany przez 

pracodaw ców , którzy nie chcą w iązać się z pracow nikiem  na czas nieokreślony.

Zatrudnienie jako  realizacja pośredniej form y polityki rodzinnej zw iązane jest 

z polityką publiczną. Polityki publiczne m ają za zadanie przez działania w ładz 

publicznych rozw iązyw anie problem ów  dotyczących społeczeństwa. Instrum entam i 

polityk publicznych są schem aty działań oraz regulacje praw ne i finansowe, z których 

korzysta w ładza publiczna i działające w  jej im ieniu instytucje w  celu osiągnięcia

328 Tamże, s. 37-38.
329 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141.
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założonych efektów 330. Polityka publiczna -  czy raczej polityki publiczne -  są to 

działania instytucji państw ow ych w  różnych sferach struktury społecznej, m ające na 

celu rozw iązyw anie problem ów  o charakterze kolektyw nym  (grupowym ). Stosowane są 

przy tym  instrum enty adekwatne do rozw iązania danego problem u. W  ram ach polityk 

publicznych kreow ana je s t polityka rynku pracy. Jest ona odpow iedzią na problem y 

związane z pracą i zatrudnieniem  w  zakresie w ieloaspektow ym .

Podłożem  praw nym  działania polityki rynku pracy je s t U staw a z dnia 20 kw ietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 N r 99 poz. 

1001.

A rtykuł 1 ustaw y określa zadania państw a w  zakresie zatrudnienia, łagodzenia 

skutków  bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania te  są realizow ane przez 

instytucje rynku pracy działające w  celu: pełnego i produktyw nego zatrudnienia, 

rozw oju zasobów  ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, w zm acniania integracji 

i solidarności społecznej oraz zw iększania m obilności na rynku pracy331. Zadania 

państw a dotyczące w ykorzystania potencjału kapitału ludzkiego w iążą się 

z przeciw działaniem  bezrobociu. Za realizację założonych celów  odpow iedzialne są 

instytucje państwowe.

A rtykuł 6 omawianej ustaw y określa instytucje zajm ujące się pośrednictw em  

w  sprawach zatrudnienia na rynku pracy. Instytucje realizujące politykę zatrudnienia to: 

publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze H ufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje 

szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstw a lokalnego. 

Instytucje państw ow e działają na szczeblu sam orządow ym , realizując zadania 

w ynikające z ustawy. Ochotnicze H ufce Pracy są państw ow ą jednostką 

w yspecjalizow aną w  działaniach na rzecz młodzieży, w  szczególności zagrożonej 

w ykluczeniem  społecznym, oraz bezrobotnych do 25. roku życia. Agencjam i 

zatrudnienia są podm ioty świadczące usługi w  zakresie pośrednictw a pracy, w  tym  za 

granicą, poradnictw a zaw odow ego, doradztw a personalnego lub pracy tym czasow ej. 

Instytucje szkoleniowe dzielą się na podm ioty publiczne i niepubliczne o charakterze 

edukacyjnym . Instytucjam i dialogu społecznego na rynku pracy są związki zaw odow e 

lub organizacje zw iązków  zaw odowych, organizacje pracodaw ców , organizacje 

bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli w śród  zadań statutow ych znajduje się

330 R. Chrabąszcz, M. Zawicki, Nauki o polityce publicznej, [w:] M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do 
nauk o polityce publicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 17.
331 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 Nr 
99 poz. 1001.
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realizacja zadań w  zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków  bezrobocia oraz 

aktywizacji zaw odow ej332. Rozbudow any system  pośrednictw a pracy jes t pew ną siecią 

działającą na podstaw ie zarów no w ym iany informacji, jak  i operow ania nimi, 

a dotyczącym i m onitorow ania oraz zm ian na rynku pracy. Zm iany proporcji 

zapotrzebow ania na różne kategorie zaw odow e są zm iennym i, które określają 

i strukturalizują rynek pracy. Strukturalizacja w  tym  przypadku polega na 

zapotrzebow aniu specjalistów  z danych kategorii zawodowych, zarów no określeniu ich 

deficytu, jak  i określeniu zbyt dużej liczby specjalistów  z innych kategorii 

zawodowych. N adw yżce specjalistów  z danej kategorii zawodowej w  takim  układzie 

grozi bezrobocie, szansą jes t dla nich przekw alifikowanie. Jednak należy zaznaczyć, że 

przekw alifikow anie m oże być problem owe. M a to zw iązek z przejściem  z jednej 

kategorii zawodowej do innej. Chodzi tu  o różnice i specyfikę danej kategorii, gdy 

przejście z jednej kategorii zawodowej do innej m oże pow odow ać obniżenie statusu 

społecznego jednostki na gruncie statusu zawodowego. M am  tu  na m yśli przejście 

jednostki z w yższym  wykształceniem , w ykonującej pracę um ysłową, do kategorii 

pracow ników  fizycznych.

D ziałania instytucji rynku pracy są realizow ane na podstaw ie K rajow ego Planu 

Działań.

A rtykuł 3 omawianej ustaw y w yznacza kryteria i kierunki działań polityki rynku 

pracy, który jes t kontrolow any na podstaw ie osiągniętych efektów 333. Krajow y Plan 

D ziałań je s t konsultow any na szczeblu w ojewódzkim , czyli dostosow any do 

faktycznych potrzeb społecznych danego regionu.

Jak przedstaw iłem  powyżej, istnieje instytucjonalna sieć zw iązana z polityką pracy 

i rynkiem  pracy. N ie zm ienia to  jednak  faktu, że decyzje o przekw alifikow aniu pow inny 

dotyczyć zaw odów  -  w  miarę m ożliwości -  pochodnych zaw odow i wyuczonem u. 

W  przeciw nym  razie będzie się pogłębiać zjaw isko dekom pozycji zaw odów  na rynku 

pracy. Zatem  polityka rodzinna w  zakładach pracy w  Polsce dotyczy -  w  pośredniej 

postaci -  zatrudnienia w  formie, w  której pracobiorca jest chroniony przepisam i prawa, 

a także polityki rynku pracy, która ma na celu obniżenie poziom u bezrobocia.

Program  „K onkurencyjna Polska” zaw iera propozycje rozw iązań dotyczących 

funkcjonow ania przedsiębiorstw . U spraw nienie działania przedsiębiorstw  związane jes t 

-  w  ujęciu tego program u -  z uproszczeniem  przepisów  dotyczących ich

332 Tamże.
333 Tamże.
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funkcjonowania. M iałoby się to  odbyć przez dalsze uelastycznienie rynku pracy. 

E lastyczność polega zgodnie z tym  program em  na niskich kosztach utrzym ania 

i zw olnienia pracow nika oraz na m ożliwości dostosow yw ania płac do aktualnej 

kondycji firmy. Problem em  pozostaje niski poziom  w ykorzystania zasobów  ludzkich. 

Polski rynek pracy jes t elastyczny, co pozw ala przedsiębiorcom  na dostosow anie płac 

na szczeblu firm, a koszt zw olnienia jes t n iski334. Z drugiej strony okazuje się, że 

pracodaw cy chcą kontrolow ać poziom  kapitału ludzkiego. Polityka rynku pracy m usi 

być skierowana na podnoszenie poziom u kapitału ludzkiego, zdolności 

przedsiębiorczych i kreatyw ności335. N ie m oże dochodzić do sytuacji, że dana kategoria 

zaw odow a staje się nieopłacalna i nie w arto w  nią inwestować. M ożna określić to  jako 

chęć ingerencji w  system  edukacji. Chodzi o określanie przez zapotrzebow anie rynku 

pracy lim itów  m iejsc na określonych kierunkach studiów. Jest to próba 

instrum entalizacji rynku edukacji i następnie pracy. W pływ a to na jednostki, które przez 

dokonanie kalkulacji zasobów  kulturow ych i m ożliwości otrzym ania pracy w ybiorą 

kierunki atrakcyjne na rynku pracy, pom ijając w łasne zainteresowania. W  takim  

przypadku potencjał kulturow y takich jednostek  m oże się znacznie zmniejszyć. 

Inw estycja w  rozwój zaw odow y pracownika, naw et odbiegająca nieco od jego  

wyuczonej specjalności, ale pogłębiająca jego  um iejętności -  przy ew entualnym  

niew ielkim  przekw alifikow aniu -  przyniesie znacznie lepsze rezultaty. Zasoby kapitału 

ludzkiego będą się podnosić, a potencjał kulturow y nie zm niejszy się, praw dopodobnie 

jego  poziom  również się podniesie.

Obniżenie poziom u potencjału kulturow ego i zasobów  ludzkich, spow odow ane jest 

m.in. przez zatrudnienie oparte na niepracow niczych form ach zatrudnienia. Z  kolei 

pracodaw cy obawiając się zm iennego rynku zbytu, a także pracow nika niezw iązanego 

z firmą, czyli m ożliwości jego  odejścia, nie podejm ują się inwestycji w  jego  rozwój 

zawodowy. W  ostatnich latach Polska stała się państw em  o najwyższej liczbie 

zatrudnionych na czas określony w  całej UE. Z jednej strony pozw ala to  pracodaw com  

na elastyczne dostosow anie się do w arunków  gospodarczych, z drugiej jednak  

pow oduje zanik determ inanty zarów no w śród pracodawców , jak  i pracow ników  do 

inw estow ania i podw yższania kwalifikacji. Skutkiem  tego jes t obniżanie się poziom u 

siły roboczej 336. D o takiego stanu skutecznie dążyli sami pracodawcy, tw orząc siłę

334 Konkurencyjna Polska, Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Kraków 2013.
335 Tamże.
336 Tamże.
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nacisku na rząd PO -PSL. W  zw iązku z tym  zliberalizow any term in gospodarki 

kapitalistycznej „siła robocza” znakom icie oddaje podejście pracodaw ców  do 

pracobiorców . Pracow nicy nie są kapitałem  ludzkim  z potencjałem  twórczym , tylko 

„siłą roboczą” , w  dodatku nisko opłacaną, a w ięc tanią „siłą roboczą” .

Innym  problem em  jes t em igracja zarobkow a. Zw iązana je s t ona z elastycznym i 

form am i zatrudnienia, pracą w  nierejestrowanej form ie („szarą sferą”), a także 

z zagrożeniem  bezrobociem  strukturalnym. R ynek pracy w  Polsce stał się bardzo 

elastyczny zarów no w  sferze form alnej, jak  i nieform alnej, za sprawą nieuzasadnionego 

stosow ania um ów  na czas określony oraz elastycznego system u płac, dostosow anego do 

sytuacji ekonomicznej firmy. U trzym yw anie się w ysokiego bezrobocia strukturalnego 

doprowadziło do znacznego zw iększenia się emigracji zarobkow ej 337. Zw iązany 

z nierejestrow aną form ą zatrudnienia w zrost gospodarczy, a także polityką rodzinną 

odbiegającą od innych krajów  Unii Europejskiej oraz z niestabilnym i form ami 

zatrudnienia i niskim i płacam i, prow adzą do emigracji kapitału ludzkiego. K apitał ten 

często charakteryzuje się dużym  potencjałem , a bezrobocie frykcyjne -  skutecznie 

w ykorzystyw ane przez em igrantów  -  nie je s t cechą deprym ującą, a w ręcz przeciwnie. 

Często daje m ożliwość awansu zawodow ego, nierzadko także społecznego.

K apitał ludzki pozostaje w  sferze zasobów  kulturow ych i potencjału kulturowego, 

czyli w  sferze działalności zawodowej jednostki. Z kolei rodzina je s t  czynnikiem  

dodatkow o aktyw izującym  (oprócz autotelicznej potrzeby sam orealizacji) do podjęcia 

i/lub kontynuow ania zawodowej sfery życia. Czynniki aktyw izujące jednostkę to 

autoteliczna w artość pracy i w artość instrum entalna, którą m ożna podzielić na dochód 

(poziom  dochodu) oraz dodatki socjalne (urlopy okolicznościowe, bony świąteczne, 

premie, itp.). Poziom  dochodu w  połączeniu z polityką socjalną w  zakładach pracy 

m oże być determ inantą, która podw yższy w skaźnik  przyrostu naturalnego. Pozostaje 

zatem  pytanie, co z potencjałem  siły roboczej, która nie m a pracy? Bezrobocie w  Polsce 

nadal pozostaje na w ysokim  poziomie. Bezrobotni to często ta  kategoria osób, która 

posiada w ykształcenie określane jako  „nieprzydatne, przepełniające rynek pracy” , 

dotyczy to  często osób po studiach hum anistycznych, chociaż nie tylko. Bezrobotni to 

także często kategoria osób o bardzo niskich kw alifikacjach lub takich, które nie chcą 

pracow ać, tylko jak  najdłużej utrzym yw ać się z zasiłku i posiadać ubezpieczenie. 

Abstrahując od tego, m ożna założyć, że regulacja lim itu przyjęć na poszczególne

337 Tamże.
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kierunki studiów jes t w  tym  przypadku uzasadniona, ale należy także dodać, że wynika 

to z kalkulacji ekonom icznej w artości i przydatności danej specjalności na rynku pracy. 

Taka instrum entalna ingerencja m oże m ieć szkodliwy w pływ  na osobow ość jednostki, 

k tóra w ybierając niezgodny ze swoimi zainteresow aniam i kierunek, zam ienia w artość 

autoteliczną sam orealizacji (w  tym  przypadku pracy) na sukces. E tos pracy zostaje 

zam ieniony na w artość instrumentalną, a zasoby kulturow e podporządkow ane 

sukcesowi w arunkow anem u przez w artość na rynku pracy i przyszłem u aspirow anem u 

poziom ow i dochodów. Jest to -  jak  pisałem  wcześniej -  szkodliwe dla rozw oju 

jednostki oraz w pływ a na jakość wykonyw anej pracy. Pow ażniejszym  problem em  dla 

gospodarki i dla system u ubezpieczeń społecznych pozostaje jednak  sytuacja 

dem ograficzna Polski. N iekorzystna sytuacja dem ograficzna doprow adzi do utraty 

przez Polskę konkurencyjności gospodarczej. Stanie się tak  na skutek zm niejszającego 

się rynku wew nętrznego, co obniży atrakcyjność inw estycyjną Polski, a zm niejszająca 

się liczba osób w  wieku produkcyjnym  w  stosunku do zwiększającej się liczby osób 

w  wieku poprodukcyjnym  spowoduje zw iększenie kosztów  pracy kosztam i utrzym ania 

starszych pokoleń338. Jak zatem  widać, kalkulacja ekonomiczna, k tóra  nie uw zględnia 

potrzeb człowieka, jes t szkodliwa dla społeczeństwa. Jednostka prekaryzow ana przez 

rynek pracy dystansuje się od niego, poniew aż oprócz braku w artości instrum entalnej, 

nie znajduje naw et w artości autotelicznej.

Innym  czynnikiem  zniechęcającym  do pow rotu em igrantów  jest poziom  dochodów, 

z którego trudno utrzym ać gospodarstw o dom owe nawet na niskim  poziom ie życia. 

W ynika to  z niewłaściwej interpretacji zjaw iska konkurencyjności, k tóre jest skutkiem  

niskiego w zrostu płacy realnej 339. Z kolei w ydajność pracy je s t tak  napraw dę

338 Tamże.
339 Płaca realna to stosunek dochodów firmy do kształtowanej przez nie wysokości wypłat dla 
pracowników. Jest to stosunek pomiędzy zyskiem a kosztami firmy, na które składają się również 
wypłaty. Na podstawie wysokości dochodów gospodarstwa domowe planują budżet, czyli określają swój 
potencjał konsumpcyjny (możliwości nabywcze) -  ilość i jakość. Budżet gospodarstw domowych 
dotyczy wydatków na potrzeby podstawowe (w tym wydatki stałe) i cywilizacyjne, a także wydatki 
z funduszu swobodnej decyzji (udział w kulturze wyższej, rekreacji, rozrywce, oszczędności, remonty 
i zakupy innych dóbr). Poziom dochodu rozporządzalnego to poziom siły nabywczej gospodarstw 
domowych, określany przez płace realne i możliwości nabywcze, czyli ilość dóbr i usług, jakie mogą 
nabyć.

Płaca realna rośnie, jeżeli: wzrasta płaca nominalna, a poziom cen dóbr i usług pozostaje bez zmian. 
Płaca nominalna pozostaje na tym samym poziomie, a poziom cen spada. Wzrost płacy nominalnej 
odbywa się w szybszym tempie niż wzrost poziomu cen dóbr i usług. Spadek płacy nominalnej odbywa 
się w wolniejszym tempie niż spadek poziomu cen dóbr i usług.

Płaca realna spada, jeżeli: obniża się płaca nominalna, a poziom cen dóbr i usług pozostaje bez zmian. 
Płaca nominalna pozostaje na tym samym poziomie, a poziom cen podwyższa się. Wzrost płacy 
nominalnej odbywa się w wolniejszym tempie niż wzrost poziomu cen dóbr i usług. Spadek płacy 
nominalnej odbywa się w szybszym tempie niż spadek poziomu cen dóbr i usług.
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dostosow ana do popytu. Oczywiście rów now aga m akroekonom iczna pow inna być 

utrzym ana, ale należy w ziąć także pod uw agę m ożliwości funkcjonow ania gospodarstw  

dom owych. Chodzi o korelacje pom iędzy płacą realną a dochodem  rozporządzalnym  

gospodarstw  dom ow ych i wydatkam i, związanym i z zaspokojeniem  potrzeb 

podstaw owych, cyw ilizacyjnych i wyższych. To z kolei zw iązane je s t z cenami na 

rynku dóbr i usług. W ysoka konkurencyjność firm  w ynika z u trzym yw ania się nisko 

opłacanego w zrostu wydajności pracy. W zrost płac realnych jes t przez to  bardzo 

um iarkowany, nie prow adząc do zaburzenia rów now agi m akroekonom icznej. Zaniżony 

poziom  płac realnych pojaw ia się w  w yniku w ysokiego bezrobocia strukturalnego340. 

Bezrobocie jes t czynnikiem  sztucznie podnoszącym  w artość pracy na prekarnym  rynku 

pracy. D la jednostek, które m ają ograniczone m ożliwości jej zdobycia, ta  w artość 

wzrasta. Dzieje się tak, poniew aż zw łaszcza w  enklaw ach biedy samo posiadanie pracy 

podw yższa status danej jednostki czy rodziny.

K olejnym  problem em  jes t poziom  PKB, który je s t kształtow any przez popyt. Popyt 

konsum pcyjny gospodarstw  dom ow ych jes t kształtow any przez m ożliwości nabywcze 

gospodarstw  dom owych. M ożliwości nabyw cze są w  większości gospodarstw  

dom ow ych na niskim  poziom ie, co ham uje w zrost dynamiki gospodarki341. Zadłużenie 

gospodarstw  dom ow ych w ynika -  oprócz niezaspokojonych aspiracji konsum pcyjnych 

-  na dążeniu do popraw y jakości życia. B rak oszczędności zw iązany jes t nie tylko 

z często niskim  poziom em  dochodów, ale także z planow anym i w ydatkam i innymi niż 

podstaw owe, cywilizacyjne i wyższe, na które odkładana jes t część (w iększego lub 

m niejszego) funduszu swobodnej decyzji. Z  kolei spadek dynam iki je s t spowodow any 

konsum pcją dostosow aną do poziom u dochodu, a ten  zm usza do zakupu 

najpotrzebniejszych dóbr i usług. W  takiej sytuacji gospodarstw o dom ow e może 

skorzystać z kredytu konsum enckiego, jeżeli poziom  dochodów  jest na w ystarczającym  

poziom ie, aby go regularnie spłacać.

Pew ną form ą rozw iązania jes t ukierunkow anie na samozatrudnienie. Jest to 

w  pew nych granicach pom ysł dobry z racji tego, że składki opłaca sobie sam 

sam ozatrudniony, a pracodaw ca w ypłaca ty lko ustaloną kw otę na podstaw ie 

w ystaw ionego przez sam ozatrudnionego polecenia zapłaty. Jednak pozostaje -  tak  jak  

w  przypadku um ów  cyw ilnopraw nych -  problem  stabilizacji zatrudnienia. Polityka 

rynku pracy jes t ukierunkow ana koniunkturalnie na m aksym alne uelastycznianie

340 Konkurencyjna Polska.
341 Tamże
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zatrudnienia. Zam iast tego potrzebny jes t zw rot w  kierunku działań strukturalnych, 

w spierających podnoszenie poziom u kapitału ludzkiego342. Jest rzeczą oczywistą, że 

należy podnosić poziom  kapitału ludzkiego, ale należy także zw rócić uw agę na to, jak  

dużo tego kapitału jes t niewykorzystane. M am  na myśli zw łaszcza absolw entów  

i jednostki, które od kilku lat są już  zatrudnione, a przede w szystkim  tę  część kapitału 

ludzkiego, która pracuje w  zaw odach niezw iązanych z w ykształceniem . Ta ostatnia 

kategoria obejm uje osoby, których w iedza i um iejętności są m arnowane, a ukończone 

kierunki etykietow ane przez pracodaw ców  i określane jako  nieprzydatne na rynku 

pracy.

Tw órcy program u twierdzą, że nie rezygnują z ochrony socjalnej społeczeństwa. Ale 

biorąc pod uw agę chęć podw yższania z jednej strony poziom u kapitału ludzkiego 

społeczeństwa, a z drugiej aktyw izacji zaw odow ej, to  należałoby zacząć od aktywizacji 

i rozw oju zaw odow ego bezrobotnej części społeczeństwa. D latego w szelkie próby 

ingerencji w  system  edukacji na podstaw ie zapotrzebow ania rynku pracy są absolutnie 

nie do przyjęcia. Kw estie socjalne skupiają się na aktyw izacji i działaniach 

w ydłużających aktyw ność zaw odow ą, nie przew idując pom ocy w  przypadku utraty 

pracy i w yjścia z rynku pracy343. Liberalizm  ekonom iczny w  Polsce prow adzi do 

prekaryzacji rynku pracy, a także w prost proporcjonalnie do tego ograniczana jest 

ochrona socjalna osób, które zostały zw olnione z pracy. Z tym  że zw olnienie często nie 

polega na rozw iązaniu um ow y o pracę, ale na jej nieprzedłużeniu, co znacząco zm ienia 

praw o do rodzaju świadczeń i pom ocy instytucjonalnej państwa.

N ależy zauważyć, że propozycje zm ian działają na korzyść pracodawców , 

a pojaw iające się form y polityki rodzinnej w ynikają z inicjatywy rządu. Polska 

w  badaniu przeprow adzonym  przez International Trade U nion Confederation, 

dotyczącym  respektow ania i przestrzegania praw  pracow ników , osiągnęła ocenę 3. 

D efinicja oceny przyznanej Polsce brzmi: Regularne łam anie praw. Rząd

i przedsiębiorstw a regularnie ingerują w  zbiorow e praw a pracy, przez co są one 

osłabiane, nie m ogąc w  pełni zagw arantow ać przestrzegania w ażnych ich aspektów. 

Są braki w  prawie, a niektóre praktyki pow odują m ożliwość jego  częstego łam ania344. 

Oznacza to, że praw a pracow ników  są regularnie naruszane, a przepisy praw a nie

342 Tamże.
343 Tamże.
344 ITUC Global Rights Index The world’s worst countries for workers, International Trade Union 
Confederation, 2014 (tłumaczenie własne autora).
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chronią ich w  sposób wystarczający. Z kolei rząd i organizacje pracodaw ców  dążą do 

ograniczania praw  pracowniczych.

D yskurs zw iązany z form ą i stabilnością zatrudnienia oraz poziom em  dochodu 

pojaw ił się stosunkow o szybko po transform acji. Jednak gospodarka w olnorynkow a -  

biorąc pod uw agę jej zalety -  okazała się m ieć pow ażne wady. Szczególną jest 

przedm iotow e traktow anie zasobów  ludzkich (jako siły roboczej), którego 

w ykładnikiem  jes t zjaw isko bezrobocia. Podstaw ow e oczekiw ania pracow ników  

w zględem  pracodaw ców  -  oprócz podm iotow ego traktow ania -  są w łaściw ie takie same 

jak  po transform acji. Pracow nicy oczekują posiadania stałej pracy i gwarancji 

regularnego otrzym yw ania w ynagrodzenia. P racodaw cy przyw ołują argum enty 

podw ażające m ożliw ość uczciw ego zatrudnienia, opierające się na zasadach gry 

rynkowej. Uważają, że ustne um ow y o pracę i krótkie term iny zatrudnienia oraz 

odroczone płatności w ynagrodzeń w ynikają ze znacznych problem ów  ekonom icznych 

firm 345. M ożna zatem  z całą pew nością stwierdzić, że w  takim  przypadku związki 

zaw odow e -  które z założenia bronią interesów  pracow nikó w  -  po 1989 roku stały się 

znaczną przeszkodą dla rozw oju w olnorynkowej gospodarki kapitalistycznej. 

W  zw iązku z tym  ich działalność została znacznie osłabiona, co sprzyja w yzyskow i 

pracow ników  w  neoliberalnej gospodarce kapitalistycznej. M iniony kryzys gospodarczy 

spow odow ał poszukiw anie przez pracodaw ców  dodatkow ych źródeł zysku, a także 

w ykorzystyw anie starych m echanizm ów  w yzysku siły roboczej i kreow anie now ych 

jego  form, takich jak  ograniczanie ich praw. Procesy te  przyczyniają się do nasilania 

i zaostrzania konflik tów  społecznych oraz krytyki kapitalizm u i pow olnego renesansu 

ideologii socjalistycznych346. Pracodaw cy nie w idzą w  pracow nikach kapitału 

i potencjału, tylko siłę roboczą. D opóki ta  krzyw dząca i stygm atyzująca praktyka nie 

zostanie odwrócona, nie będzie m ożna dokonać renesansu rynku pracy.

345 Z. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 254.
346 M. Abucewicz, Problem wyzysku we współczesnym marksizmie zachodnim, IPSiR Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 54.
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3.4. Polityka rodzinna w firmach krajów Unii Europejskiej

Z rozbudow aną polityką rodzinną m ożna się spotkać w  niektórych korporacjach 

ponadnarodow ych. Posiadają one za granicą oddziały swoich firm  i zatrudniają w ysoko 

w ykształconych i w ykw alifikow anych obywateli kraju, na którego terenie się znajdują. 

Ten korporacyjny m odel dotyczy szczególnie IV, a także części III sektora gospodarki, 

w  którym  są zatrudnieni przedstaw iciele klasy średniej kreatywnej. Polityka rodzinna 

w  krajach U nii Europejskiej oparta  jest na strategii „Europa 2020” . Jej najw ażniejszym i 

skonsolidowanym i priorytetam i są: inteligentny rozwój gospodarki oparty na w iedzy 

i innowacji; zrów now ażony rozwój polegający na w spieraniu efektywnej 

i konkurencyjnej gospodarki, korzystającej z zasobów  i mniej szkodliwej dla 

środowiska; rozwój sprzyjający w łączeniu społecznem u polegający na w spieraniu 

gospodarki o w ysokim  poziom ie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 

i terytorialną347. W  celu realizacji pow yższych priorytetów  opracow ano siedem 

projektów, które przedstaw iam  poniżej.

U nia  innowacji -  celem  tego projektu jes t popraw a dostępu do funduszy, 

z których finansow ane są badania naukow e na rzecz innowacji. Założeniem  jes t to, że 

innowacje m ają służyć tw orzeniu now ych m iejsc pracy i produktów , co z kolei 

zw iększa w zrost gospodarczy.

M łodzież w  drodze -  jest to  projekt, który ma służyć popraw ie efektywności 

kształcenia. Jego celem jes t ułatwienie m łodzieży w ejścia na rynek pracy.

Europejska agenda cyfrow a -  celem  tego projektu jest upow szechnianie szybkiego 

Internetu, a także um ożliw ienie korzystania z niego gospodarstw om  dom ow ym  

i przedsiębiorstwom .

E uropa efektywnie korzystająca z zasobów  -  celem tego projektu jes t całkowite 

ograniczenie w ykorzystania zasobów  naturalnych oraz ograniczenie emisji substancji 

szkodliw ych dla w zrostu  gospodarczego. N astępnie zw iększenie w ykorzystania 

odnaw ialnych źródeł energii i m odernizacji transportu.

Polityka przem ysłow a w  erze globalizacji -  projekt ten  ma służyć rozw ojow i biznesu 

oraz konkurencyjnej bazy przem ysłowej, której celem  m a być konkurencja na rynkach 

światowych.

347 Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Bruksela 2010.
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Program  na rzecz now ych um iejętności i zatrudnienia -  celem  tego program u jest 

m odernizacja rynków  pracy oraz rozwój aktyw ności zawodowej społeczeństwa. 

A ktyw ność zaw odow a to ustaw iczne podnoszenie kwalifikacji w  całym  życiu 

zawodowym , a także m obilność kapitału ludzkiego. Efektem  tego projektu ma być 

dopasow anie poziom u popytu do poziom u podaży na rynku pracy.

Europejski program  walki z ubóstw em  -  program  ten  ma służyć szeroko pojętej 

aktywizacji ubogiej i wykluczonej z życia społecznego części ludności. Celem  jes t 

przyw rócenie ludzi ubogich i w ykluczonych ze społeczeństw a do pełnego udziału 

w  życiu społecznym. Aby ten  cel osiągnąć, niezbędny jes t w zrost gospodarczy.

Podstaw ow ym  celem  strategii „Europa 2020” dotyczącym  polityki zatrudnienia -  

polityki rodzinnej pośredniej -  je s t zwiększenie poziom u zatrudnienia osób w  wieku 20 

64 lata, do 75%. W  2012 roku wskaźnik zatrudnienia osób w  tym  w ieku w ynosił 

68,4% 348. N atom iast celem bezpośredniej polityki rodzinnej je s t zm niejszenie liczby 

osób zagrożonych ubóstw em  o 20 m ilionów, co przekłada się bezpośrednio na poziom  

bezrobocia. Zatem  te  dwa cele są ze sobą skorelowane.

Założenia europejskiej polityki rodzinnej skupiają się także na m ożliwości łączenia 

ról rodzinnych i zawodowych. D otyczy to  pracy w  niepełnym  w ym iarze godzin. Chodzi 

o to, że pracow nicy zatrudnieni w  niepełnym  w ym iarze czasu pracy nie m ogą być 

traktow ani inaczej niż zatrudnieni w  pełnym  w ym iarze czasu pracy349. Jest to istotne 

założenie, m ające na celu pogodzenie ról rodzinnych i zawodowych, zarów no przez 

kobiety, jak  i m ężczyzn. Jest ono jednak  obarczone pewnym i obiektywnym i względam i, 

które utrudniają pracę w  niepełnym  w ym iarze godzin. Taka form a zatrudnienia m oże 

być nieopłacalna, dlatego pracodaw ca nie zgodzi się na „rów ne traktow anie” 

pracow ników  pracujących w  niepełnym  w ym iarze godzin. Chodzi o to, że odm ienne 

traktow anie dotyczy tu  dostępu do szkoleń, a w  zw iązku z tym  utrudnia rozwój kariery 

zawodowej. Poza tym  pracow nik osiąga dużo niższy dochód, który w  rezultacie 

doprowadzić m oże do znaczącego obniżenia poziom u życia jego  rodziny.

Znaczne nierów ności pod w zględem  poziom u gospodarczego państw  europejskich 

m ają bardzo duży w pływ  na m ożliwości podjęcia pracy w  niepełnym  w ym iarze godzin.

348 Podsumowanie realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2014.
349 A. Kurowska, Relacje między polityką rodzinną a polityką zatrudnienia w perspektywie europejskiej, 
[w:] W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki (red.), Europa socjalna iluzja czy rzeczywistość, Aspra-Jr, 
Warszawa 2011, s. 175.
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Inną form ą jes t zatrudnienie elastyczne (flexicurity). Charakterystyczną cechą tej 

form y jes t oprócz elastyczności zapew nienie bezpieczeństw a. Elastyczność dotyczy 

w ytyczenia drogi zawodowej jednostki po ukończeniu szkoły: podjęcia pracy, 

swobodnej zm iany pracy na inną i na kolejną. Zm iana pracy na kolejną to  przejście do 

nowej i na lepsze stanowisko, czyli rozwój kariery zawodowej, co zw iązane je s t także 

z podw yższeniem  statusu społecznego jednostki i jej rodziny. E lastyczność oznacza 

również form y organizacji pracy, co przekłada się na w iększą m ożliwość skorelowania 

ról rodzinnych z zawodowym i. E lastyczność daje przedsiębiorstw om  m ożliwość 

dostosow ania um ów  (przede w szystkim  ustalania długości stosunku pracy), ale nie daje 

większej m ożliwości sw obody w  kwestii zw olnień czy rekrutacji. Przedsiębiorstw a 

w  dalszym  ciągu zobow iązane są do respektow ania zatrudnienia na podstaw ie um ow y

0 pracę na czas nieokreślony. Jednak szczególne znaczenie m a zapotrzebow anie rynku, 

jako  w yznacznik okresu zatrudnienia. E lastyczne form y zatrudnienia dotyczą także 

elastycznego system u płac. Poziom  dochodu coraz częściej zw iązany je s t z w ydajnością 

pracy. W iąże się to  również z koniecznością ustaw icznego podw yższania kwalifikacji 

w  celu zw iększania własnej atrakcyjności na rynku pracy. D otyczy to  przede w szystkim  

pracow ników  o najniższych kwalifikacjach.

Polityka rynku pracy działająca aktyw nie i szybko reagująca na zmiany, przez 

ukierunkow anie na zatrudnienie ogranicza czas bezrobocia. E lastyczność polityki rynku 

pracy to  również u łatw iona rotacja pracow ników , z jednej pracy do innej. Elastyczność 

zatrudnienia w iąże się także z szeroko pojętym  zabezpieczeniem  społecznym, zasiłkam i 

dla bezrobotnych, opieką zdrow otną, świadczeniam i em erytalnym i i rentowym i. 

W spółczesne system y pom ocy socjalnej pow inny edukow ać społeczeństwo teoretycznie

1 praktycznie w  celach przystosow aw czych do zm ian na rynku pracy, które zachodzą 

w  cyklu życia jednostek  i rodzin. Zaspokaja to  potrzebę bezpieczeństw a i daje 

praktyczne um iejętności radzenia sobie w  now ych sytuacjach. W spółczesne system y 

organizacji pracy i zabezpieczenia społecznego um ożliw iają łączenie ról zaw odow ych 

z rolam i rodzinnym i. Zm iany na rynku pracy stają się (a przynajmniej pow inny) szansą 

w  sferze zawodowej jednostk i350. Takie założenie je s t jak  najbardziej słuszne, ale należy 

w ziąć pod uw agę specyfikę podejścia do takiej form y zatrudnienia przez kraje 

członkow skie UE, począw szy od polityk publicznych, społecznych, rodzinnych oraz 

podziału na politykę rodzinną bezpośrednią i pośrednią, a skończyw szy na etapie

350 M. Frączek, Polityka rynku pracy, [w:] M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce 
publicznej . ,  s. 143.
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rozw oju gospodarki351, poziom ie bezrobocia i zapotrzebow ania rynku pracy. Polska 

pozostaje nadal w  kręgu krajów  rozw ijających się. O ponow oczesności m ożna m ówić 

raczej przez pryzm at dostępu do now ych technologii oraz postfordyzm . Szczególnego 

znaczenia nabiera w  Polsce dostęp do informacji i operow anie nimi, z tym  że to 

operow anie je s t oparte na wiedzy. Zastosow anie zatem  w iedzy w  interpretacji 

i dystrybucji inform acji służy jej w ykorzystaniu do jeszcze lepszego i w ydajniejszego 

kierow ania instrum entam i gospodarki, polityk, kapitałem  ludzkim  (ale z zachow aniem  

podm iotow ości człow ieka jako  osoby ludzkiej). W  zw iązku z różnorodnością rynków  

pracy w  krajach U nii Europejskiej istnieją cztery m odele rozw oju flexicurity: 

zapobieganie segm entacji rynku pracy przez stosowanie um ów  kontraktow ych, 

rozw ijanie fle x icu rity  w  przedsiębiorstw ach oraz gw arancja bezpieczeństw a 

przepływów , podnoszenie kwalifikacji zasobów  ludzkich, a także aktyw izacja 

zaw odow a osób korzystających z zasiłków  i likw idacja nierejestrowanej sfery 

zatrudnienia352. Przedstaw ione powyżej „ścieżki rozw oju” przedsiębiorstw  i instytucji 

zw iązanych z rynkiem  pracy m ają na celu przygotow anie tegoż rynku (zw łaszcza 

kapitału ludzkiego) do uelastycznienia. Z jednej strony przejście z pracy do pracy -  

w  założeniu -  pow inno odbyć się płynnie, a z drugiej zabezpieczenie społeczne 

pow inno zapew nić kom pleksow ą ochronę w  razie trudności w  znalezieniu pracy. Ten 

m odel m ożna porów nać z koncepcją trzeciej drogi, która w  obecnym  porządku 

gospodarczym  (po 2010 roku) łączy aktyw izację i podniesienie kom petencji kapitału 

ludzkiego z rozw iniętym  system em  ochrony socjalnej.

Jednym  z aspektów  zatrudnienia je s t aktyw izacja zaw odow a kobiet, co wiąże się 

z rozbudow ą infrastruktury w  postaci przedszkoli, a także długością urlopu 

m acierzyńskiego. Jednak są pew ne problem y zw iązane z instytucjonalną opieką nad 

dziećmi. W  niektórych krajach U E  opłaty za korzystanie z infrastruktury przew yższają 

m ożliwości finansow e rodziców. Godziny otw arcia placów ek nie zaw sze są

351 Etap rozwoju gospodarki to formy i tempo zaawansowania wzrostu gospodarczego. Kraje można więc 
podzielić na słabo rozwinięte, średnio rozwinięte, wysoko rozwinięte, bardzo wysoko rozwinięte. Etap 
rozwoju gospodarki jest określany na podstawie poziomu Produktu Krajowego Brutto per capita (PKB 
per capita), lub Human development index (HDl). PKB per capita („na głowę”) polega na podzieleniu 
PKB danego państwa przez liczbę jego mieszkańców. HDI -  wskaźnik rozwoju ludzkiego polega na 
określeniu poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, na podstawie trzech wskaźników. 1 -  wskaźnik 
przeciętnej długości życia, 2 -  wskaźnik alfabetyzmu (umiejętności czytania i pisania ze zrozumieniem), 
3 -  wskaźnik poziomu dochodu przypadającego na głowę mieszkańca, czyli jest to wskaźnik PKB per 
capita. Coroczny raport HDI przedstawia listę państw, dzieląc je na cztery grupy: słabo rozwinięte, 
średnio rozwinięte, wysoko rozwinięte, bardzo wysoko rozwinięte.
352 M. Frączek, Polityka rynku pracy, [w:] M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce 
publicznej..., s. 143.
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skorelowane z godzinam i pracy pełnow ym iarow ej lub z elastycznym  czasem  pracy. 

Jakość infrastruktury i poziom  przygotow ania pracow ników  nie zaw sze odpow iada 

w ysokim  standardom 353. Infrastruktura zatem  w  niektórych krajach nie jes t dostosow ana 

do realiów  organizacji pracy, a także nie stanowi obszaru ochrony socjalnej 

i aktywizacyjnej. U rlop rodzicielski został w ydłużony do 4 miesięcy, jes t to okres 

zdecydow anie za krótki. D ługość i w arunki udzielania urlopu m acierzyńskiego pow inny 

być zintegrow ane z celam i polityki zatrudnienia354. Tak krótki urlop m acierzyński ma 

być regulow any przez elastyczny i niepełny w ym iar godzin. N ależy przy tym  zauważyć, 

że w  strategii „Europa 2020” nie zostały poruszone szczegółow o tem aty związane 

z łączeniem  sfery rodzinnej i zawodowej, a jedynie w  w ytycznych Rady dla polityk 

zatrudnienia znalazło się jedno  zdanie na ten  tem at355. Założenia polityki rodzinnej 

w  krajach U nii Europejskiej są przygotow yw ane pod kątem  tw orzenia konkurencyjnej 

gospodarki. Trudno w ięc tu  mówić o rozwiązaniach, które stanowiłyby praw dziw ą 

politykę rodzinną, zw łaszcza przy ujem nym  przyroście naturalnym.

W  polityce rodzinnej U nii Europejskiej zaczyna pojaw iać się coraz więcej 

problem ów. D la coraz większej części pracującej społeczeństw a stosunki pracy stają się 

mniej trwałe, zw iększa się liczba „pracujących biednych” i poszerza nierejestrow ana 

sfera zatrudnienia. Coraz w iększa liczba osób nie m oże w  ogóle znaleźć zatrudnienia356. 

Założenia polityki rodzinnej U nii Europejskiej pow inny w  takim  razie zostać 

przedefiniowane, a instrum enty bardziej dostosow ane do realiów  społecznych, przede 

wszystkim  rodzinnych. R ozw iązania częściowe, takie jak  elastyczny lub niepełny 

w ym iar czasu pracy, nie spraw dzają się, a zatrudnienie na czas określony m oże nie 

dawać m ocnych podstaw  ekonom iczno-bytow ych gospodarstw om  dom owym .

353 A. Kurowska, Relacje między polityką rodzinną a polityką zatrudnienia w perspektywie europejskiej, 
[w:] W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki (red.), Europa socjalna iluzja czy rzeczywistość..., s. 177.
354 Tamże, s. 177.
355 Tamże, s. 178.
356 M. Frączek, Polityka rynku pracy, [w:] M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce 
publicznej . ,  s. 145.
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3.5. Bezrobocie w Polsce i jego skutki dla rodziny

Bezrobocie w  Polsce stanowi jeden  z najw iększych problem ów  społecznych, który 

w  dodatku się nasila, przyczyniając się do pogłębiania biedy. M oże też doprowadzić do 

ubóstw a w ielu rodzin, zw łaszcza tych, których członkow ie posiadają niski poziom  

wykształcenia. O czyw iście problem  bezrobocia dotyczy także tych rodzin, gdzie 

poziom  w ykształcenia jes t wysoki, co świadczy o tym, że problem  ten  dotyczy większej 

części społeczeństw a -  nie tylko klasy niższej, ale także średniej.

Bezrobocie na skalę całego kraju pojaw iło się po 1989 roku i związane było ze 

zm ianą system u społeczno-ekonom iczno-politycznego, gdy zaczęła dom inow ać 

gospodarka w olnorynkowa. Problem  dotyczył tych grup zaw odowych, które nie 

dostosow ały się do nowej sytuacji, ale także zm ian spow odow anych błędam i 

transform acji, takim i jak  zbyt daleko posunięty proces prywatyzacji i upadek wielu 

państw ow ych zakładów  pracy. Polityka rynku pracy je s t zw iązana z pośrednią polityką 

rodzinną. M odelem  polityki rynku pracy zastosow anym  po upadku gospodarki 

centralnie planowanej był model substytucyjny (osłonowy). Substytucyjna polityka 

rynku pracy dzieli się na pasyw ną i aktywną. Program y pasyw ne są realizow ane przez 

w ypłaty zasiłków  dla bezrobotnych, przyznaw anie w cześniejszych em erytur, em erytur 

pom ostow ych czy świadczeń przedem erytalnych. Program y aktyw ne m ają na celu 

przede w szystkim  aktyw izację zaw odow ą bezrobotnych357. Polityka rynku pracy 

przeszła ew olucję od 1989 do 2014 roku, pom im o to  jednak  poziom  bezrobocia jest 

w ciąż wysoki. N a  początku lat dziew ięćdziesiątych przedsiębiorstw a państw ow e zostały 

sam odzielnym i finansow o podm iotami gospodarczym i. N a  skutek redukcji dotacji 

państw ow ych dla nierentow nych firm zaczęto obniżać koszty produkcji, 

a w  zw iązku z tym  także koszty pracy. M odernizacja rynku pracy uruchom iła 

m echanizm  generujący na dużą skalę zjaw isko bezrobocia. Pom im o sprawnie jeszcze 

działających zw iązków  zawodowych, m echanizm y gospodarki w olnorynkowej 

zw yciężyły nad dobrem  człowieka. E ra  pracy gw arantow anej przez państw o skończyła 

się, z kolei w ysoki poziom  bezrobocia w ym usił zastosow anie kosztownej polityki 

osłonowej dla bezrobotnych. Bezrobocie było początkow o traktow ane jako  czynnik 

higieny. N ie w zięto pod uw agę trudnych dośw iadczeń innych krajów, gdzie raz 

zaistniałe na dużą skalę, zjaw isko to miało tendencję do uporczyw ego i długotrwałego 

utrzym yw ania się. B ezrobocie m a tę  swoistą cechę, że zapoczątkow ane jes t niezw ykle

357 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 227.
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trudne do zlikwidowania, poniew aż w ym aga to  tw orzenia now ych m iejsc p racy358. 

Zm iany m odeli polityki rynku pracy w  Polsce przedstaw ia tabela nr 8.

Tabela nr 8. Polityki, strategie i programy rynku pracy w Polsce i ich ewolucja

Główny
instytucjonalny
kreator

Program Typ polityki i strategii rynku pracy

Rząd Tadeusza 
Mazowieckiego 
1989-1991

Plan Balcerowicza: terapia szokowa w celu 
budowy gospodarki rynkowej. Budowa rynku 
pracy poprzez odstraszający przykład 
bezrobocia.
Brak programu walki z bezrobociem.

Polityka osłonowa -  szeroko dostępne zasiłki dla 
bezrobotnych. Brak polityki komplementarnej 
rynku pracy.
Obawy przed nadmiernie aktywnym NSZZ 
Solidarność, jako związkiem zdolnym do 
zorganizowania protestu społecznego.

Rząd Jana 
Bieleckiego rok 
1991

Postępująca prywatyzacja.
Brak programu walki z bezrobociem.

Dążenie do polityki komplementarnej rynku 
pracy, pobudzanie przedsiębiorczości versus 
postępująca prywatyzacja.
Obawy przed nadmiernie aktywnym NSZZ 
Solidarność, jako związkiem zdolnym do 
zorganizowania protestu społecznego.

Rząd Hanny
Suchockiej
1992-1993

Brak programu walki z bezrobociem. 
Postępująca prywatyzacja skutkująca 
spadkiem liczby miejsc pracy.

Działania osłonowe.
Obawy przed nadmiernie aktywnym NSZZ 
Solidarność, jako związkiem zdolnym do 
zorganizowania protestu społecznego.

Rząd SLD -  
PSL
1993-1997

Program Promowania Produktywnego 
Zatrudnienia i Zmniejszania Bezrobocia na 
lata 1997-2000.
Program Promocji Aktywności Zawodowej 
Młodzieży 1995-1998.

Polityka komplementarna i ograniczona 
substytucyjna.

Rząd AWS 
(początkowo 
z Unią 
Wolności) 
1997-2001

Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia 
i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000
2006.
Plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 
2000-2001.

Polityka substytucyjna.
Zwiększenie nacisku na aktywną politykę pracy. 
Większy udział partnerów społecznych 
w przygotowaniu, monitorowaniu i ewaluacji 
Narodowej Strategii i programów operacyjnych.

Rząd SLD 
(Miller -  
Belka) 
2001-2005

Strategia Gospodarcza Rządu SLD -  UP -  
PSL 2002.
Program Pierwsza Praca, pakiet Przede 
Wszystkim Przedsiębiorczość.
Dążenie do imitacji Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia jako element przygotowań 
przedakcesyjnych: Narodowa Strategia 
Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów 
Ludzkich w latach 2000-2006 -  realizacja.

Zubożona polityka substytucyjna, brak funduszy 
na politykę komplementarną i aktywną politykę 
rynku pracy, elementy dialogu społecznego 
(konsultacje) wpisane w przygotowania 
przedakcesyjne.

Rząd PiS 
2005-2007/ 
Prezydent RP

Umowa społeczna Gospodarka -  praca -  
rodzina -  dialog 2006-2007.
Imitacja Europejskiej Strategii Zatrudnienia, 
program oparty na zobowiązaniach wobec 
Unii Europejskiej.
Opracowanie dokumentu Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 
wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie.
Przygotowanie programu Kapitał Ludzki 
(zatwierdzony przez UE we wrześniu 2007).

Silny nacisk na dialog społeczny.
Działania w zakresie polityki komplementarnej 
rynku pracy.
Polityka komplementarna i substytucyjna, nacisk 
na projekty aktywne i systemowe, 
zorganizowany dialog społeczny w formule 
konsultacyjnej.

Rząd Platformy 
Obywatelskiej/ 
PSL 2007 -  . . .

Imitacja Europejskiej Strategii Zatrudnienia, 
program oparty na zobowiązaniach wobec 
Unii Europejskiej w ramach Narodowego 
Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Krajowa 
Strategia Zatrudnienia 2007-2013. 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007-2013, realizacja programu Kapitał 
Ludzki.

Polityka komplementarna i substytucyjna, nacisk 
na projekty aktywne i systemowe, 
zorganizowany dialog społeczny 
z przewidywaną większą rolą partycypacyjną dla 
partnerów społecznych (udział w monitorowaniu 
i ewaluacji).

Źródło: W. Kozek, Rynek Pracy -  Perspektywa instytucjonalna..., s. 229-230.

358 Tamże, s. 59.
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Bezrobocie dzieli się na kilka typów , które om aw iam  poniżej.

Bezrobocie frykcyjne -  polega na krótkotrw ałym  pozostaw aniu bez pracy. Jednostka 

zw alnia się sama lub jes t zw alniana i w zględnie szybko znajduje now a pracę. Są dwie 

interpretacje zjaw iska tego typu bezrobocia; pierw sza zakłada że pracow nicy 

nieusatysfakcjonow ani złym i w arunkam i pracy rezygnują z pracy, druga natom iast 

zakłada zw olnienia przez pracodaw ców , których w ym agania w obec pracow ników  

rosną359. Bezrobocie frykcyjne służy rotacji na rynku pracy. W skazuje to  na pew ną 

dowolność, pracownik, który chce zm ienić pracę, zw alnia się z jednego zakładu pracy 

i zatrudnia w  innym. Pracodaw ca chcący zw olnić nadwyżkę pracow ników  robi to 360, 

a oni pozostają bez pracy przez krótki czas, szybko znajdując now y zakład, gdzie ją  

podejmą. Jest to założenie pozytyw ne, dające duże m ożliwości zm iany pracy bez 

pozostaw ania bez niej przez dłuższy czas. Ale w arunkiem  im plikującym  pozytyw ny 

aspekt bezrobocia frykcyjnego jest bardzo niski poziom  bezrobocia w  ogóle i chłonny 

rynek pracy.

Bezrobocie strukturalne -  spow odow ane jes t zm ianam i w  gospodarce, kiedy to 

zm ienia się popyt na dane dobra i usługi. Jest to pogłębiona form a bezrobocia 

frykcyjnego, z tą  różnicą, że znalezienie pracy przez jednostkę staje się bardzo trudne. 

W skutek tego dochodzi do bezrobocia długotrw ałego, które prowadzi do w yniszczenia 

m aterialnego rodziny bezrobotnych, a docelow o do nędzy. D ługotrw ałe i m asow e 

bezrobocie je s t przyczyną m asow ego ubóstw a361. Bezrobocie strukturalne m oże 

pow staw ać na skutek zm ian w  strukturze gospodarczej (w  sektorach gospodarki), kiedy 

dewaluacji podlega w artość pew nych zawodów. Spada w tedy na nie zapotrzebow anie 

na rynku pracy, a pozycja rynkow a grup w ykonujących te  zaw ody zostaje osłabiona. 

Bezrobocie strukturalne jes t zatem  formą, w  której konsekw encje u tra ty  pracy niosą 

bardzo pow ażne skutki dla jednostki i jej rodziny. W  ujęciu kolektyw nym  natom iast 

skutki te  dotyczą tej części społeczeństwa, która nie ma pracy.

Bezrobocie cykliczne -  dotyczy okresu zw iązanego z kryzysem  gospodarczym , kiedy 

spada popyt na pracę. P racodaw cy zw alniają „niepotrzebnych” pracow ników , a po

359 W. Kozek, Bezrobocie jako zjawisko społeczne, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, 
Scholar, Warszawa 2009, s. 142-143.
360 Pracodawcy chcący zwolnić nadwyżkę pracowników dokonują tego bez względu na poziom 
bezrobocia. Pierwszoplanowe są tu względy ekonomiczne, które nie są tożsame ze względami 
humanistycznymi, a także społecznymi. Przy czym względy humanistyczne dotyczą jednostki jako 
indywidualnego bytu i jej zespołu ról. Natomiast względy społeczne dotyczą grup społecznych (w tym 
przypadku zwolnionych z pracy) w ujęciu kolektywnym.
361 W. Kozek, Bezrobocie jako zjawisko społeczne, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego., 
s. 143.
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okresie kryzysu zatrudnienie w zrasta do poziom u sprzed zapaści362. Tym  typem  

bezrobocia zagrożeni są przede w szystkim  pracow nicy o niskich kw alifikacjach 

zawodowych.

Bezrobocie długoterm inow e -  je s t to pozostawanie bez pracy powyżej dwunastu 

miesięcy, pom im o starań jednostki o jej znalezienie. Jest to jeden  z najgroźniejszych 

typów  bezrobocia, dotyczący szczególnie kobiet, jednostek  żyjących na obszarach 

w iejskich i popegeerow skich, a następnie jednostek  z niskim  w ykształceniem  

i kw alifikacjam i zaw odow ym i oraz osób młodych. D ługotrw ałe pozostaw anie poza 

rynkiem  pracy prow adzi najczęściej do biedy lub docelow o do ubóstwa, które ma 

bardzo niebezpieczną cechę utrw alania się i z czasem  prow adzi do „kultury ubóstw a”, 

a dalej przekazyw ania jej następnym  pokoleniom . K ultura ubóstw a ma charakter 

dziedziczny.

B ezrobocie dobrow olne -  dotyczy jednostek, które z własnej w oli pozostają bez 

pracy i chcą pobierać św iadczenia dla bezrobotnych. Jest to  form a o cechach 

patologicznych. D otyczy jednostek  i rodzin z pow ażnym i dysfunkcjam i, które rzutują 

na niechęć do podejm ow ania ról zaw odow ych i uczestniczenia w  strukturze społecznej. 

P rzeciw ieństw em  tej form y bezrobocia jes t niepodejm ow anie roli zawodowej przez 

kobiety, które realizują role rodzinne, przede w szystkim  role matek, i z w yboru nie 

podejm ują ról zawodowych.

Stan pozostaw ania bez pracy niesie ze sobą także skutki w  postaci ubożenia tej części 

kapitału kulturow ego, która zw iązana jest z m erytoryką i z dośw iadczeniem  w  danym  

zawodzie. D otyczy to  zw łaszcza jednostek, które pracow ały w  zaw odzie wyuczonym . 

Im  dłuższy czas pozostaw ania bez pracy, tym  bardziej spada poziom  um iejętności 

zaw odowych, obniża się w artość autoteliczna (sam orealizacji) w  pracy, a podw yższa jej 

poziom  instrum entalny służący zaspokojeniu potrzeb podstaw owych. Jednostka zatem  

często jes t zm uszona do poszukiw ania pracy niezgodnej z w ykształceniem , co prowadzi 

do znacznego obniżenia jakości i/lub ilości jej w ykonyw ania. Bezrobocie 

długoterm inow e jes t okresem  bezczynności zawodowej, co pow oduje obniżenie 

poziom u um iejętności i w strzym anie podnoszenia się poziom u dośw iadczenia 

zaw odowego. U  bezrobotnego obniża się poziom  etyki pracy, a m otyw acja zniża się do

362 Jest to forma tzw. „elastyczności zatrudnienia”. Firma w okresie wzmożonej działalności potrzebuje 
większej liczby pracowników. Natomiast w okresie spowolnienia gospodarczego, na skutek np. spadku 
popytu na dane usługi lub towary, zwalnia -  określając w sposób zdehumanizowany -  niepotrzebne 
nadwyżki siły roboczej.
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poziom u zaspokojenia potrzeb podstaw ow ych363. Bezrobocie frykcyjne 

(krótkoterm inow e) nie je s t szkodliwe dla bezrobotnego i jego  rodziny. M ogą pojawić 

się problem y z utrzym aniem  gospodarstw a dom owego, a także m oże zostać zaburzona 

praw idłow a relacja m ałżonków, ale są to  problem y przejściowe. M ijają po 

ustabilizow aniu się sytuacji związanej ze sferą pracy. Z kolei bezrobocie 

długoterm inow e prow adzi do m arginalizacji z pow odu pow stających w  niej dysfunkcji, 

które z czasem  m ogą doprowadzić do pow stania patologii. Zaburzeniu ulegają funkcje 

rodziny, w  tym  tak  ważna, jak  socjalizacja dzieci. W zory ról przekazyw ane przez 

rodziców  m ają charakter patologiczny, niezgodny ze społecznym i oczekiw aniam i 

i m ogą prow adzić do w ejścia rodziny w  „kulturę ubóstw a” . Praca przestaje być 

w artością autoteliczną, jej poszukiw anie i w ykonyw anie zaczyna m ieć charakter jedynie 

instrumentalny. Spada także poziom  potencjału kulturowego. Dzieje się tak  dlatego, że 

bezrobotni długoterm inow i nie znajdują pracy w  zaw odzie w yuczonym . Poszukują 

jakiejkolw iek pracy i znajdują ją  najczęściej w  sferze nierejestrowanej (na „czarnym  

rynku”). Ich wiedza, um iejętności i dośw iadczenie dotyczące przedm iotu postaw y 

pozostają w  stanie nieaktywnym . Zm ieniający się stan w iedzy na tem at przedm iotu 

postaw y (zaw odu w yuczonego), prowadzi do dezaktualizacji zasobów  w iedzy 

specjalistycznej, czyli do jej ubożenia. Bezrobocie w pływ a na rodzinę destrukcyjnie na 

płaszczyźnie gospodarstw a dom ow ego i rodziny jako  sfery kulturowej. B ezrobocie 

pow oduje dezintegrację rodziny i sprawia, że proces socjalizacji dzieci jes t ułomny. 

D ysfunkcjom  ulegają role społeczne w  rodzinach, zw łaszcza rola zaw odow a mężczyzn, 

co przekłada się na role rodzinne364. Obecnie bezrobocie m a tendencje do pow iększania 

się. N ajgroźniejszą form ą bezrobocia jes t bezrobocie długoterm inowe. M a ono 

tendencję do utrw alania się i zw iększania poziom u roszczeniowości.

Jak przedstaw iają raporty M inisterstw a Pracy i Polityki Społecznej za rok  2013, 

zarejestrow ani -  posiadający status bezrobotnego -  pozostający bez pracy powyżej 12 

m iesięcy stanowili 38,3% 365. Najdłużej poszukującym i pracy byli długotrwale 

bezrobotni oraz kobiety, które nie podjęły pracy zaraz po urodzeniu dziecka. Najdłużej 

poszukującym i pracy byli bezrobotni długoterm inowi, pozostający bez pracy średnio 

18,6 miesiąca. K obiety natom iast, które nie w róciły  na rynek pracy zaraz po urodzeniu

363 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 161.
364 Tamże, s. 173.
365 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz 
długotrwale bezrobotni w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.
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dziecka, poszukiw ały pracy średnio przez 17 m iesięcy366. Zm ienną różnicującą 

w  przypadku zw iększenia szans na zatrudnienie jes t w iek i poziom  wykształcenia. 

Osoby w  w ieku 18-24 lata w  końcu 2013 roku pozostaw ały bez pracy 8,4 miesiąca. 

W skaźnik okresu poszukiw ania pracy w zrastał razem  z wiekiem , bezrobotni w  wieku 

60-64 lat poszukiw ali zatrudnienia przez 15,7 m iesiąca367. Jak w ynika z raportu M PiPS 

dotyczącego zatrudnienia osób m łodych, sytuacja tej grupy wiekowej nie jes t 

zasadniczo lepsza, zw łaszcza dla absolw entów  uczelni wyższych, z racji zw iększenia 

się ich liczby. W  2002 roku zarejestrow ani w  urzędach pracy bezrobotni, posiadający 

w ykształcenie w yższe stanowili niecałe 4%, natom iast w  2013 roku już  12 %368. Analiza 

grupy wiekowej osób m łodych zaczyna się w  granicach 15-24 lat, czyli praktycznie 

w  wieku, w  którym  rozpoczyna się przygotow anie zaw odow e uczniów  kończących 

gimnazja. R aport podaje informacje, że w yższe w ykształcenie i m łody w iek skraca czas 

na poszukiw anie pracy. W  końcu 2013 roku bezrobotni z w ykształceniem  w yższym  

pozostający bez pracy powyżej 12 m iesięcy stanowili 30,9% . Bezrobotni 

z w ykształceniem  zaw odow ym  natom iast stanowili 40,4% , a z w ykształceniem  

gim nazjalnym  i niższym  42,5% 369. Z kolei w  raporcie dotyczącym  osób m łodych 

w  w ieku 15-24 lat w skaźnik zatrudnienia je s t niski 33,5% , co spowodow ane jes t 

b iernością zaw odow ą związaną z kontynuow aniem  nauki (jest to naturalne i oczywiste 

w  przypadku osób w  tym  przedziale w iekow ym ). A ktyw ność zaw odow a osób w  wieku 

24-34 lat w ynosiła 85,9% , a w  w ieku 35-44 lat 87,6% 370. W skaźnik osób w  w ieku 15

24 lata, którzy nie są aktywni zaw odow o, nie pow inien zatem  dziwić. Czas na zdobycie 

jakichkolw iek kwalifikacji zawodow ych, które dają szansę na zdobycie pracy, m ieści 

się w  granicach od 15 do 18 lat -  w  przypadku zaw odów  fizycznych i od 19 do 25 lat -  

w  przypadku zaw odów  um ysłowych.

K w alifikacje zaw odow e to kolejny w skaźnik  zwiększający szanse na zatrudnienie. 

W  tym  przypadku czynnikiem  różnicującym  jes t konkretne przygotow anie zawodowe. 

W śród zarejestrow anych w  urzędach pracy w  2013 roku 80,4% 371 posiadało wyuczony 

zawód. N ajw iększą liczbę zarejestrow anych posiadających status bezrobotnego tw orzą 

robotnicy przem ysłow i i rzem ieślnicy, następnie nieposiadający zaw odu wyuczonego

366 Tamże .
367 Tamże.
368 Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.
369 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz 
długotrwale bezrobotni w 2013 roku...
370 Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2013 roku...
371 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.
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pracow nicy usług i sprzedawcy, technicy i inny średni personel, a także specjaliści. 

L iczba zarejestrow anych nieposiadających zaw odu zw iększyła się od 2012 roku 

znacznie w  porów naniu z innymi kategoriam i zawodowym i.

Tabela nr 9. Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w latach 2012-2013

Grupy zaw odów

Liczba bezrobotnych  
ogółem  

w edług stan u  
w k ońcu  roku:

W zrost/ spadek  
w k ońcu  2 0 1 3  r. 

w porów naniu

2 0 1 2 2 0 1 3
U d  ILU U U t k r.

w liczb ach  bezw zględ n ych w %

OGÓŁEM 2 136  8 1 5 2 157  8 8 3 21  0 6 8 1 ,0

Przedstawiciele władz publicznych 
wyżsi urzędnicy i kierownicy

12 616 14 056 1 440 11,4

Specjaliści 188 724 192 409 3 685 2,0

Technicy i inny średni personel 257 141 253 495 -3 646 -1,4

Pracownicy biurowi 87 087 88 311 1 224 1,4

Pracownicy u sług  i sprzedawcy 363 171 367 504 4 333 1,2

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 40 618 40 098 -520 -1,3

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 495 428 495 200 -228 0,0

Operatorzy i m onterzy m aszyn 
i urządzeń

100 360 100 771 411 0,4

Pracownicy przy pracach prostych 180 928 182 464 1 536 0,8

Siły zbrojne 1 093 1 023 -70 -6,4

Bez zawodu 409 649 422 552 12 903 3,1

Źródło: Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

N ależy także uściślić zaw ody przedstaw ione w  kategoriach powyżej. Zaw ody dzielą 

się na nadw yżkow e, czyli takie, na które zapotrzebow anie je s t małe (lub nie m a go 

wcale), a osób legitym ujących się kw alifikacjam i do ich w ykonyw ania 

i poszukujących pracy w  swoim zaw odzie jes t dużo. Zaw ody deficytow e to takie, na 

które zapotrzebow anie jes t duże, a osób legitym ujących się kwalifikacjam i do ich 

w ykonyw ania i poszukujących pracy w  swoim zaw odzie jes t mało.

Poniższa tabela przedstaw ia zaw ody deficytowe. Jak w idać, zapotrzebow anie na 

pracow ników  um ysłow ych i fizycznych różnych specjalności jes t zróżnicowane. 

Najbardziej deficytow ym  zaw odem  w  2013 roku był zaw ód fizyczny -  robotnik 

gospodarczy.
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Tabela nr 10. Ranking 30 zawodów wg deficytu podaży siły roboczej w 2013 roku

K o d
z a n o d n

rfazw a z a w o d u
Wj=:fcjiimłr

d flficy lii p o d a ^  
a i ły  ro b o cze j

515303 Robotnik {p-spodanczy -37 9 7 0

41 1 0 0 4 T tcb n ik  prac  biurowych 5 -12 677

524404 T cie inarkctcr - 7  101

33 2 2 0 3 Prscdstaw iciei handlowy' - 6  587

541307 Pracownik ochrony  fizycznej bez Licencji - 5  879

34 1 2 0 2 O piekun  os oby s torszej S -4  720

422201 Pracownik cen tru m  obsług i telefoniczncj (pracow nik cali 
center]

- 3  422

524902 Doradca k lienta -3  361

41 1 0 0 3 Pracow nik kan ce lary jn y -2  9 5 8

721204 Spaw acz m e to d a  MAQ - 2  9 5 7

5 4 1 3 0 B Pracownik ochrony  fizycznej I s topn ia - 2  796

241202 D oradca finansowy - 2  244

833202 Kierowca c iągn ika  siodłowego - 2 0 1 9

531202 A systent nauczycicia praedszkoia -1  9 3 0

332101 Agent ubezpieczeniowy' -1 9 1 2

711601 B rukarz -1 521

711101 K onserw ator budynków -1 3 7 5

721205 Spaw acz m e In d a  TIQ -1 3 0 7

522304 5p  reedaw ca w b ranży  spożywczej -1 3 0 7

721205 Spaw acz m e to d a  MIG -1 2 6 4

522302 5p  reedaw ca w b ran ży  m ięsnej -1  203

9 4 110 1 Pracownik przygotow ujący p(teittrf typu  fa s t  food -1  188

962201 Pracownik prac  doryw czych -1 175

941201 Po moc k u c h en n a -1 156

33 3 1 0 5 Spedytor -1  0 6 9

712301 Mo nte r  ocLep Leń budynków -1 051

412001 Sek re ta rk a -3 8 7

7 2 2 3 0 B O p era to r o brab iarck s te row anych  num erycznie -8 4 5

9151201 S o r to w a ć  surow ców  w tórnych -7 4 3

71 2 2 0 2 GLasurnik -7 3 8

* Symbol „S” przy nazwie zawodu oznacza konieczność kształcenia w danym zawodzie, w szkole 
o odpowiednim profilu.
Źródło: Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

N adw yżki siły roboczej w  2013 roku były bardzo duże. Zawód, w  którym  była 

zdecydow anie najw iększa nadw yżka siły roboczej, to sprzedawca.
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Tabela nr 11. Ranking 30 zawodów wg wskaźnika nadwyżki podaży siły roboczej/przewaga 
bezrobotnych nad wolnymi miejscami pracy w 2013 roku

Kod
zawodu Nazwa zawodu

Wsic^inik 
nadwyżki podaży siły 

roboczej

533301 Sprzedaw ca S 136 904

733304 Ś lu sa rz  S 4S 447

331403 T echnik ekon o m ista  3 4 7  301

711303 M urarz  S 3 4  316

311504 T echnik m ech an ik  S 31 363

753105 Krawiec S 3S 39S

733103 M echanik pojazdów  sam ochodow y d i  S 3 7  493

931301 Robotnik budow lany 3 5  7S1

513001 K ucharz 3 3 5  351

513003 K ucharz m alej gastronom ii 3 3 3  710

363103 E konom ista 31 334

514101 Fryzjer S 31 16S

753305 Stolarz 3 19 433

335107 Pedagog 19 333

751304 Piekarz 3 17 964

933911 R obotnik pom ocniczy w przem yśle przetw órczym 17 413

333003 T echnik żyw ienia i g o sp o d a rstw a  dom ow ego 3 16 349

733105 M echanik sam ochodów  osobow ych 16 060

311304 T echnik budow nictw a 3 15 S73

751301 C ukiern ik  3 15 536

343317 S pecjalista  ad jn in istrac ji publicznej 15 197

733314 T okarz w m e ta lu 13 OSS

314307 T echnik ro ln ik  S 13 991

351303 T echnik in form atyk  S 13 503

753303 Szw aczka 13 149

533305 T echnik handlow iec S 11 91S

713103 M alarz budow lany 9  391

433103 M agazynier 9  100

613003 Rolnik S S 373

433403 T echnik h o te la rs tw a  3 S 710

Źródło: Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

Pom im o znacznej nadwyżki zaw odów , która w yprzedza deficyty, nadal pozostaje 

problem  zastępow alności pokoleń na rynku pracy. Od 1989 roku w  Polsce zm niejsza się 

liczba urodzeń, co nie gw arantuje prostej zastępow alności pokoleń. W spółczynnik 

dzietności w  2012 roku wynosił 1,30, oznacza to, że na 100 kobiet w  wieku 15-49 lat 

przypadało 130 urodzonych dzieci (121 w  m iastach i 143 na wsi). N ajkorzystniejszym  

poziom em  w skaźnika urodzeń je s t 2,1-2,15, co oznacza że liczba urodzeń na 100 kobiet 

w  wieku 15-49 lat w  danym  roku wynosi 210-215372.

372 Rynek pracy w Polsce w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.
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Jeśli porów na się poziom  bezrobocia w  końcu czerw ca 2012 roku z pierw szym  

półroczem  2013 roku, to widać, że poziom  ten  wzrósł. N ajw iększą grupę zaw odow ą 

nieposiadającą pracy stanowili robotnicy przem ysłow i i rzem ieślnicy, następnie osoby 

bez zaw odu w yuczonego, a także pracow nicy usług i sprzedawcy. W zrost bezrobocia 

w  końcu czerw ca 2013 roku m ożna zaobserw ow ać w  każdej grupie zawodowej, jednak 

w ym ienione grupy są najliczniejsze i tu  najbardziej pilnie pow inny być w drażane 

działania pośredniej polityki rodzinnej.

Tabela nr 12. Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w latach 2012-2013 (I półrocze 2013 
roku)

G rupy zawodów

Liczba bezrobotnych  
ogółem  

w edług stanu w  końcu 
czerwca

W zrost/spadek  
w  końcu czerwca 2013 r. 
w  porównaniu do końca

2012 2013
czerwca l i l i i  r.

w  liczbach bezwzględnych w %

O GOLEM 1 964 445 2 109 145 144 700 7,4
1. PRZEDSTAW ICIELE 'WŁADZ PUBLICZNYCH. 

W YŻSI URZĘDNICY I KIEROW NICY
11 562 13 930 2 368 20,5

2. SPECJALIŚCI 164 115 180 657 16 542 10.1
3. TECH NICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 238 904 247 922 9 018 3.8
4. PRACOW NICY BIUROW I 82 399 87 518 5 119 6.2
5. PRACOW NICY U S Ł U G I SPRZEDAW CY 335 777 357 447 21 670 6,5

6. R O L N IC Y  OGRODNICY. LEŚNICY I RYBACY 37 030 37 1S9 159 0.4
7. ROBOTNICY PRZEM YSŁOW I I RZEM IEŚLNICY 451 813 490 549 38 736 8.6
8. OPERATORZY I M O N TERZY  M A SZY N  I URZĄDZEŃ 92 266 100 803 8 537 9,3
9. PRACOW NICY PR ZY  PRACACH PROSTYCH 165 147 176 408 11 261 6.8
10. SIŁY Z BROJNE i o r 1 105 88 8.7
BEZ ZAW ODU 384 415 415 617 31 202 8.1

Źródło: Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według
zawodów i specjalności w I  półroczu 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2013.

N a końcu 2012 i 2013 roku (II półrocze) również nastąpił w zrost bezrobocia, 

zw łaszcza w e w spom nianych grupach zaw odowych, z w yjątkiem  grupy zawodowej 

robotników  przem ysłow ych i rzem ieślników . Tam  nastąpił spadek bezrobocia, ale tak  

nieznaczny, że trudno tu  m ówić o popraw ie zatrudnienia w  tej grupie zawodowej.
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Tabela nr 13. Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w latach 2012-2013 (II półrocze 2013 
roku)

Grupy zawodów

Liczba bezrobotnych  
ogółem  

według stanu w  końcu:
W zrost/spadek w  2013 r. 
iv porównaniu do 2012 r.

2012 2013

w  liczbach bezwzgl dnych IV %

OGÓŁEM 2 136 815 2 157 883 21 068 1,0

1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, 
WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

12 616 14 056 1 440 11,4

2. SPECJALIŚCI 188 724 192 409 3 685 2,0

3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 257 141 253 495 -3 646

■'tT-
1

4. PRACOWNICY BIUROWI 87 087 88 311 1 224

i—
1

5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 363 171 367 504 4 333 1,2

6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 40 618 40 098 -520

T-
1

7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 495 428 495 200 -228 0,0

8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 100 360 100 771 411 0,4

9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 180 928 182 464 1 536 0,8

0. SIŁY ZBROJNE 1 093 1 023 -70 -6.4

BEZ ZAWODU 409 649 422 552 12 903 3,1

Źródło: Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według
zawodów i specjalności w IIpółroczu 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

W  I półroczu 2014 roku poziom  bezrobocia zaczął spadać.

Tabela nr 14. Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w latach 2013-2014 (I półrocze 2014
roku)

G rupy zawodów

Liczba bezrobotnych  
ogółem  

w edług stanu 
w  końcu czerwca

W zrost/spadek w  końcu  
czerw ca 2014 r. 

w  porównaniu do końca

2013 2014
czerwca 2013 r.

w  liczbach bezwzględnych W '1(1

O G Ó ŁEM 2 109 145 1 912 541 -196 604 -9,3
1. PRZED STA W ICIELE W ŁADZ PU BLIC ZN Y CH , 

W Y ŻSI U R ZĘ D N IC Y  I K IER O W N ICY
13 930 13 556 -374 -2,7

2. SPECJALIŚCI 180 657 164 360 -16 297 -9.0
3. TECH N IC Y  I IN N Y  ŚRED N I PERSONEL 247 922 219 279 -28 643 -11.6

4. PR A C O W N IC Y  B IU RO W I 87 518 80 158 -7 360 -8.4
5. PR A C O W N IC Y  U SŁU G  I SPRZEDAW CY 3 5 7 447 327 804 -29 643 -8.3
6. R O LN ICY , OGRODNICY. LEŚN ICY  I RYBACY 37 189 34 081 -3 108 -8.4

7. R O B O TN IC Y  PRZEM Y SŁO W I I R ZEM IEŚLN IC Y 490 549 436 297 -54 252 -11.1
8. O PER A TO RZY  I M O N TERZY  M A SZY N  1 U RZĄ D ZEŃ 100 803 89 663 -1 1 140 -11.1
9. PR A C O W N IC Y  PRZY  PRACACH PROSTYCH 176 408 163 144 -13 264 -7.5
10.SIŁY ZBROJNE 1 105 970 -135 -12.2

BEZ ZAW ODLT 415 617 383 229 -32 388 -7.8

Źródło: Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według
zawodów i specjalności w I  półroczu 2014 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.

A naliza w edług płci w skazuje, że w  końcu 2013 roku status bezrobotnego miało 

1 099,5 tys. kobiet (o 0,3 tys. więcej niż w  końcu 2012 roku). W śród m ężczyzn status 

bezrobotnego posiadało 1 058,4 tys. (w zrost o 20,8 tys.). W zrost liczby bezrobotnych 

ogółem  w yniósł 1,0%, liczba bezrobotnych kobiet w zrosła nieznacznie, natom iast
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m ężczyzn o 2,0%. Analiza poziom u w ykształcenia w skazuje na dynam iczny w zrost 

liczby bezrobotnych m ających w ykształcenie wyższe. W  końcu 2013 roku 

bezrobotnych z w yższym  poziom em  w ykształcenia było 12,0% (15,8%  kobiet i 8,0% 

m ężczyzn)373. Jednostki z w ykształceniem  w yższym  posiadają najw yższy kapitał 

w iedzy i um iejętności operow ania nią, ale to  w łaśnie ta  grupa poszukujących pracy jes t 

najbardziej stygm atyzow ana przez pracodawców .

D la bezrobotnych opracow yw ane są program y aktywizacji zawodowej, odbywają się 

one w  postaci szkoleń, staży u pracodaw ców  i przyznania im (pracodaw com ) refundacji 

kosztów  w yposażenia lub doposażenia stanow iska pracy dla skierow anych na te  m iejsca 

pracy bezrobotnych. N astępnie bezrobotni zatrudniani są w  ram ach prac 

interw encyjnych i robót publicznych, czyli w ykonyw ania prac społecznie użytecznych. 

U rzędy pracy posiadają także środki na dofinansowanie otw arcia przez bezrobotnego 

własnej działalności gospodarczej374. Liczba bezrobotnych w yniosła w  końcu 2013 roku 

2157 883, z czego osób bez zaw odu było zarejestrow anych 422 552. Liczba osób, które 

przystąpiły do form  aktywizacji zawodowej, w yniosła 460 773375. Prace te mają 

charakter najczęściej krótkoterm inow y i nie m ają nic w spólnego ze stabilizacją 

zatrudnienia.

Z Krajowej strategii zatrudnienia na lata 2005-2013, przygotowanej przez M PiPS, 

jasno  wynika, że duży w pływ  na rynek pracy w  kontekście w artości rynkowej zaw odów  

m ają pracodawcy. Z zapisu tego wynika, że bezrobocie je s t determ inow ane głównie 

przez niedopasow anie kw alifikacyjno-zaw odow e bezrobotnych do zapotrzebow ania 

zgłaszanego przez pracodaw ców . Problem  ten  dotyczy szczególnie osób słabo 

w ykształconych, niedysponujących w iedzą i um iejętnościam i zaw odow ym i 

adekwatnym i do potrzeb rozwijającej się gospodarki376. Tym czasem , jak  przedstaw iłem  

powyżej, w zrasta liczba osób bezrobotnych z w ykształceniem  wyższym.

M PiPS określa m ianem  „stereotypu” to, że powszechnie rynek pracy je s t rynkiem  

pracodaw ców , na którym  panuje dyktatura narzuconych przez nich w arunków , przez co 

nie m ają oni trudności z zaspokojeniem  potrzeb kadrowych. W yniki badań M PiPS 

w skazują podobno, że stan rzeczywisty odbiega od tego „stereotypu” 377. W  świetle

373 Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2013 roku, MPiPS, Warszawa 2014.
374 Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
w 2013 roku, Raport MPiPS, Warszawa 2014.
375 Tamże.
376 Krajowa strategia zatrudnienia na lata 2007-2013, MPiPS, Warszawa 2005.
377 Tamże.
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badań sam ego M PiPS w ynika jednak, że to zjaw isko nie jes t stereotypem, tylko 

w ynikiem  kapitalizm u liberalnego, który dodatkow o jest czynnikiem  w pływ ającym  na 

dekom pozycję zawodów. Tym czasem  z niniejszego raportu wynika, że kwalifikacje 

zaw odow e pow inny być dopasow yw ane do specyficznych w ym agań oferow anych przez 

pracodaw ców  m iejsc pracy. W ażne jes t zatem  trafne zdiagnozow anie w ym agań 

pracodaw ców 378. Opinie i propozycje rozw iązań dotyczące system u edukacji -  

zw łaszcza w  szkolnictw ie technicznym , na poziom ie technikum  czy szkoły zawodowej 

-  przedstaw iane przez pracodaw ców  powinny być przyjm ow ane i w  m iarę m ożliw ości 

realizowane, jeżeli nie reorganizują go oni w  sposób przydatny dla siebie. Pracodaw cy 

nie m ogą jednak  w pływ ać na cały system szkolnictw a a zw łaszcza na szkolnictw o 

wyższe.

Poniżej przedstaw iam  dane dotyczące poziom u bezrobocia przygotow ane przez G U S.

Tabela nr 15. Poziom bezrobocia w poszczególnych kwartałach 2012 i 2013 roku

2012 2013
Wyszczególnienie kwartały

I n n i IV I n n i IV

Bezrobotni zarejestrowani
(w tys. osób) 2141,9 1964,4 1979,0 2136,8 2314,5 2109,1 2083,1 2157,9
mężczyźni 1039,1 930,8 922 ,9 1037,6 1173,6 1044.8 998,8 1058,4
kobiety 1102,8 1033,6 1056,1 1099,2 1140,8 1064,3 1084,3 1099,5

z liczby bezrobotnych:
Dotychczas niepracujący 399,6 369.1 388,1 397,0 402,6 374,8 393,8 393,2
Zwolnieni z  przyczyn dotyczących
zakładu pracy 64.5 67,3 68,4 87,7 113,6 115,1 111,9 113,5

Posiadający prawo do zasiłku 362,9 328,6 310,4 358,3 398,5 340,1 290,0 297,8

Stopa bezrobocia w °/o 13,3 12,3 12,4 13,4 14,3 13,2 13,0 13,4

Źródło: Bezrobocie rejestrowane, I  -  IVkwartał 2013 r ,  GUS 2014.

Jak przedstaw ia pow yższa tabela, poziom  bezrobocia w zrósł pom iędzy IV  kw artałem  

2012 roku a I kwartałem  2013 roku, aby przy niew ielkich spadkach w  środkow ych 

okresach roku (zw iązanych ze w zrostem  zatrudnienia przy pracach sezonow ych) 

osiągnąć w  końcu 2013 roku poziom  13,4% 379. N ależy zw rócić uw agę na liczbę osób 

bezrobotnych posiadających praw o do zasiłku, których średnia w yniosła tylko 335,8, 

w  stosunku do liczby ogólnej bezrobotnych, których średnia w yniosła aż 2110,8380.

Skutki bezrobocia dla gospodarstw a dom ow ego są destrukcyjne, zw łaszcza 

w  dłuższej perspektyw ie pozostaw ania bez pracy głow y rodziny. Rów nież praca

37 8 Tamże .
379 Bezrobocie rejestrowane, I  -  IVkwartał 2013 r., GUS 2014.
380 Obliczenia własne na podstawie raportu: Bezrobocie rejestrowane, I  -  IVkwartał 2013 r ,  GUS 2014.
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m ałżonka (partnera) m a duże znaczenie dla gospodarstw a dom ow ego z racji tego, że 

dochód głowy rodziny w  obecnej sytuacji zatrudnienia i płac często już  nie zapew nia 

w ystarczającego dochodu rozporządzalnego. M ożliw ość pozostaw ania bez pracy 

jednego z m ałżonków  m oże prow adzić do znacznego zubożenia już  nie tylko 

gospodarstw a dom ow ego pod w zględem  ekonom icznym  (m aterialno-bytow ym ), ale 

także rodziny pod w zględem  kulturow ym  (uczestnictw a w  kulturze, kontaktach 

społecznych, stosunku do społeczeństwa). W  rezultacie m oże to  doprowadzić do 

alienacji społecznej, której poziom  nie kształtuje się z w oli rodziny, ale niezależnie od 

niej -  z pow odu braku środków.

Praca i rodzina są nierozłącznym i elem entam i życia społecznego. Rodzina nie m oże 

w  pełni się rozwijać, jeżeli nie m a zapew nionego odpowiedniej w ielkości dochodu 

rozporządzalnego. D ochód natom iast jes t to wynagrodzenie przew idziane w  kodeksie 

pracy za w ykonyw anie uzgodnionych pom iędzy pracodaw cą a pracobiorcą czynności. 

P raca i dochód są to czynniki ekonom iczne, obok nich w ystępują determ inanty 

związane z prestiżem  w ykonyw anego zaw odu oraz aspiracje i w artość autoteliczna 

pracy dla jednostki. Jak już  w spom niałem , rodzina, w  której gospodarstw ie dom owym  

brakuje dochodów, stopniowo obniża swój standard życia. Pow oduje to  sukcesywną 

alienację z życia społecznego, czyli rezygnację z dóbr, bez których m ożna żyć, ale ich 

brak obniża jakość życia -  m ow a tu  przede w szystkim  o udziale w  kulturze. 

W  badaniach „Różne oblicza polskiej biedy”, przeprow adzonych przez Główny U rząd 

Statystyczny, stan izolacji społecznej osoby pow staje w  w yniku niskiej częstotliwości 

kontaktów  z zew nętrznym  środow iskiem  społecznym. Relacje dzielą się na kilka 

rodzajów: poziom  kontaktów  z bliską i dalszą rodziną, poziom  kontaktów

z przyjaciółm i, znajom ym i i sąsiadami, kontakt z instytucjam i zw iązanym i z kultem  

religijnym, aktyw ny udział w  stowarzyszeniach, organizacjach społecznych, partiach381. 

W skaźnikam i zastosow anym i do analizy są: ubóstw o dochodowe, ubóstw o w arunków  

życia oraz ocena ubóstw a w  kontekście radzenia sobie z budżetem  domowym.

U bóstw em  dochodow ym  -  w edług przytoczonych badań -  zagrożone są 

gospodarstw a dom owe z osobam i bezrobotnym i, tak  samo w  bardzo trudnej sytuacji są 

gospodarstw a rencistów . Liczba dzieci na utrzym aniu zw iększa praw dopodobieństw o 

ubóstw a, dotyczy to  także rodzin niepełnych.

381 Różne oblicza polskiej biedy, wielowymiarowa analiza ubóstwa na podstawie wyników badania 
spójności społecznej, GUS 2012.
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U bóstw em  w arunków  życia zagrożone są gospodarstw a dom owe osób z niskim  

poziom em  w ykształcenia. Tak jak  w  przypadku ubóstw a dochodowego, zagrożone 

ubóstw em  w arunków  życia są gospodarstw a dom ow e z osobam i bezrobotnym i, 

podobnie rodziny w ielodzietne i niepełne.

W  przypadku ubóstw a zw iązanego z brakiem  rów now agi budżetowej szczególnie 

zagrożone są gospodarstw a dom owe z osobą bezrobotną, dalej gospodarstw a dom owe 

rencistów , rodziny w ielodzietne i niepełne.

Tabela nr 16. Gospodarstwa domowe ubogie według różnych form ubóstwa

Formy kumulacji
% gospodarstw 

domowych

N ie  d o t k n ię t e  ż a d n ą  f o r m ą  u b ó s tw a 7 2 ,1

D o t k n ię t e  co n a jm n ie j  j e d n ą  f o r m ą  u b ó s tw a 2 7 ,9

w  t y m :

d o t k n ię t e  j e d n ą  f o r m ą  u b ó s t w a 3 1 5 ,5

w tym:

- ubóstwem dochodowym 6,0

- ubóstwem warunków życia 3,9

- ubóstwem braku równowagi budżetowej 5,6

d o t k n ię t e  d w ie m a  f o r m a m i  u b ó s t w a 1’ 7 ,8

w tym:

- ubóstwem warunków życia i dochodowym 2,0

- ubóstwem warunków życia i braku równowagi budżetowej 3,2

- ubóstwem braku równowagi budżetowej i dochodowym 2,6

d o t k n ię t e  t r z e m a  f o r m a m i  u b ó s t w a 4,6

a Pozycja dotyczy wystąpienia dokładnie jednej formy ubóstwa, a więc nie obejmuje gospodarstw, 
w których wystąpiły dwie lub trzy formy jednocześnie.
b Pozycja dotyczy wystąpienia dokładnie dwóch form ubóstwa, a więc nie obejmuje gospodarstw, 
w których wystąpiły trzy formy jednocześnie.
Źródło: Różne oblicza polskiej biedy, wielowymiarowa analiza ubóstwa na podstawie wyników badania 
spójności społecznej, GUS 2012.

W  4,6%  gospodarstw  dom ow ych (patrz tab. 16) w ystępują w szystkie trzy typy 

ubóstwa. W  gospodarstw ach dom ow ych o najniższych dochodach nie zaw sze są 

najgorsze w arunki życia. Około 28%  gospodarstw  dom ow ych należała przynajmniej do 

jednej sfery ubóstw a. Rodziny dotknięte przez jeden  rodzaj ubóstw a stanowiły 15,5%. 

W szystkie trzy w ym iary ubóstw a kum ulow ały się w  4,6%  gospodarstw  dom ow ych382. 

N akładanie się przedstaw ionych form  ubóstw a znakom icie ilustruje poniższy wykres.

382 Tamże.
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Wykres nr 2. Nakładanie się różnych form ubóstwa

Źródło: Różne oblicza polskiej biedy, wielowymiarowa analiza ubóstwa na podstawie wyników 
badania spójności społecznej, GUS 2012.

Poszczególne form y ubóstw a często pokrywają się. Jak w idać na pow yższym  

wykresie, w  zakres ubóstw a w arunków  życia wchodzi ubóstw o braku rów now agi 

budżetowej oraz w  dużym  stopniu ubóstw o dochodowe. W  zw iązku z tym  tw orzą się 

now e kategorie ubóstw a w ynikające z etiologii, k tóra do nich doprow adziła, czyli 

przede w szystkim  z braku pracy i niskich dochodów . Są to: ubóstw o w arunków  życia 

i rów now agi budżetow ej; ubóstw o dochodowe, w arunków  życia i braku rów now agi 

budżetow ej; ubóstw o w arunków  życia i dochodowe; ubóstw o dochodow e i braku 

rów now agi budżetowej.

Są to  poszerzone kategorie ubóstwa. Etiologicznym  w ykładnikiem  obniżenia poziom u 

życia i w ejścia w  sferę ubóstw a jes t brak rów now agi budżetowej i niski poziom  

dochodu, które w pływ ają na w arunki życia.

W  następnej kolejności ograniczenia dotykają konsum pcji i jej jakości. D otyczy to 

artykułów  pierwszej potrzeby, czyli żywności, poziom  w ydatków  na nią jest 

wyznacznikiem  zam ożności gospodarstw  domowych. O płaty za energię (prąd, gaz), 

a także wodę, również stanow ią pow ażne obciążenie dla budżetów  gospodarstw  

dom owych, co prowadzi do redystrybucji w iększej części dochodów  właśnie na te
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opłaty. To pow oduje obniżenie jakości konsum ow anej żyw ności i ograniczenie udziału 

w  kulturze lub rezygnacja z niej, na skutek braku funduszu swobodnej decyzji.

Pracujący biedni to  pierwsza kategoria jednostek, których osiągane dochody są 

niew ystarczające do praw idłow ego funkcjonow ania gospodarstw a dom owego. 

N atom iast druga to bezrobotni, których gospodarstw a dom owe zm ierzają do biedy 

i w  rezultacie ubóstwa. Bezrobocie zatem  prow adzi najczęściej do skrajnych form  

obniżenia poziom u życia -  biedy i ubóstw a. N atom iast pracujący biedni też są 

zagrożeni ruchem  pionow ym  w  dół w  hierarchii społecznej.

W ystępow anie bezrobocia w  gospodarce kapitalistycznej jes t zjaw iskiem  naturalnym. 

Jednak każde państw o dąży do zm niejszania jego  poziom u i do zachow ania względnej 

rów now agi m iędzy podażą a popytem  na rynku pracy. W  przypadku Polski -  od czasów 

transform acji społeczno-gospodarczej, z pow odu w ystąpienia licznych błędów  -  

obniżanie poziom u bezrobocia było i nadal je s t bardzo trudnym  zadaniem 383. Oprócz 

konsekw encji posttransform acyjnych pozostaje także problem  skuteczności 

instrum entów  i zaangażow ania środków  do skutecznej likw idacji bezrobocia. Tak jak  

w spom inałem  w cześniej, poziom  bezrobocia przekłada się na poziom  gospodarki. 

Z jednej strony na tem po jej w zrostu, przyspieszenie lub zwolnienie, z drugiej na 

poziom  PKB, jego  w zrost lub spadek. W zrost PK B  im plikuje w zrost gospodarczy 

(m oże pow odow ać przyspieszenie), natom iast jego  spadek pow oduje zw olnienie tem pa 

wzrostu. Bezrobocie zatem  przyczynia się do ograniczenia konsum pcji i spadku PKB, 

a także do zw olnienia tem pa w zrostu  gospodarczego. K ażda jednostka  posiadająca 

status bezrobotnego obciąża dodatkow o gospodarkę z pow odu w łączenia jej do system u 

zabezpieczeń społecznych.

383 E. Soja, Stan i struktura bezrobocia w Krakowie w latach 2000-2006, [w:] J. Kurkiewicz, B. Podolec 
(red.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, 
Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 137.
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3.6. Formy zatrudnienia w Polsce i ich związek z rodziną

Form y zatrudnienia w  Polsce nie zawsze są korzystne dla pracobiorców  z pow odu 

nieotrzym ania pracy na stanowisku, o które się starają, lub zw olnienia w  przypadku 

odm ow y zm iany w arunków  zatrudnienia. Jeżeli chodzi o zm ianę w arunków  

zatrudnienia, popularne stało się zatrudnienie w  form ach „elastycznych” (na podstaw ie 

tzw. niepracow niczych form  zatrudnienia -  um ów  cywilnoprawnych). Są to: um ow y 

zlecenia i um ow y o dzieło, które pozbaw iają pracobiorców  pewności zatrudnienia, ale 

także przyw ilejów  zw iązanych z pracą etatową. Coraz częstszą form ą zatrudnienia 

pracobiorców  i pracow ników  pracujących na pełnym  etacie stało się obniżenie go na 

niepełny etat. Pracow nicy często nie m ają w yboru i m uszą podporządkow ać się 

pracodawcom , poniew aż w ysoki poziom  bezrobocia w ym usza na nich zgodę na taką 

form ę zatrudnienia pod groźbą zwolnienia. To samo dotyczy zatrudnienia bez umowy. 

D ochody poza oficjalnym i w ypłacane są coraz częściej w  oparciu o najniższą pensję 

krajową, na podstaw ie ustnej um ow y -  m iędzy pracodaw cą a pracow nikiem  -  co grozi 

niedotrzym aniem  jej przez pracodawcę. To nieetyczne zjaw isko dotyczy przede 

w szystkim  m ałych i średnich firm  w  Polsce. Pracodaw cy tłum aczą taki stan wysokim i 

kosztam i zatrudnienia, a zatem  odprow adzaniem  składek do Zakładu U bezpieczeń 

Społecznych, tym  samym  nieopłacalnością zatrudnienia pracow ników  w  oparciu

0 um ow ę o pracę. N ie tłum aczy to  jednak  zatrudnienia na podstaw ie „elastycznych” 

form  um ów, łam iących podstaw ow e praw a pracow ników  zapisane w  konstytucji

1 w  kodeksie pracy. Bardzo częstą form ą zatrudnienia je s t obecnie podjęcie pracy za 

pośrednictw em  agencji pośrednictw a pracy, k tóra  działa na zasadzie w ynajm u 

odpowiednio w ykw alifikow anej siły roboczej na czas określony. W  takim  przypadku 

głów nym  pracodaw cą pracow nika tym czasow ego jest agencja pracy tym czasow ej. 

Faktyczny pracodaw ca natom iast korzystający z w iedzy i um iejętności pracow nika jest 

jego  „użytkow nikiem ”, poniew aż przysługują mu upraw nienia kierow nicze oraz 

m ożliw ość przerw ania „użytkow ania” pracow nika w  dowolnym  czasie. Agencja pracy 

tym czasow ej zatrudnia pracow ników  wyłącznie na podstaw ie um ów  tym czasow ych384. 

Form a zatrudnienia na takich zasadach jes t m ocno dyskusyjna. Pracow nik staje się 

uprzedm iotow ioną siłą roboczą do wynajęcia, a jego  w ynagrodzenie w ypłacane jest

384 A. Lipińska-Grobelny, Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 19-20.
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przez agencję pracy tym czasow ej, przy tym  zatrudnienie na podstaw ie um ow y 

cywilnoprawnej w  ogóle nie chroni jego  praw.

W  w ym iarze społecznym  nieform alny lub agencyjny system  zatrudnienia prowadzi 

do zaniku zaufania pracow ników  do pracodawców . Tak samo dzieje się w  sytuacji 

odwrotnej: pracodaw ca nie m oże być pewny, że pracownik, kiedy będzie najbardziej 

potrzebny, nie zrezygnuje z pracy. Pracodaw cy najbardziej pragnęliby pracow ników  

o takich cechach, jak : sprawność, w ym ierność, przew idyw alność i m ożliwość 

sterow ania385. To jes t już  jednak  uprzedm iotow ienie kapitału ludzkiego i próba 

spraw ow ania nad nimi kontroli psychologicznej. Obecnie bardzo często ogłaszane są 

inform acje o kolejnych zwolnieniach, co powoduje, że w iele grup zawodowych, 

zw łaszcza pracow ników  najem nych, odczuw a niepokój zw iązany z m ożliw ością utraty 

pracy i obniżenia poziom u konsum pcji386. W inę za taki stan rzeczy ponoszą w  dużej 

m ierze pracodawcy. Skutki natom iast są i będą  coraz bardziej odczuw ane przez całe 

społeczeństwo, Z pow odu coraz m niejszego w zajem nego zaufania, a dalej obniżenia 

poziom u altruizmu, co już dzisiaj je s t odczuwane.

Pracow nicy w  Polsce coraz częściej są zatrudniani na podstaw ie niepracow niczych 

form, które są odnaw iane cyklicznie, w  m iarę zapotrzebow ania na siłę roboczą. 

W  zw iązku z tym  pracodaw cy nie ponoszą kosztów  zatrudnienia, na czym  oczyw iście 

tracą przede w szystkim  pracobiorcy, instytucje państw ow e (zw łaszcza ZUS), 

a w  rezultacie całe społeczeństwo. Zatrudnienie na czas określony pow oduje m ożliwość 

dostosow ania czasu trw ania um ów  do zm ieniających się celów, przed którymi staje 

firma. Pracow nicy m ogą być przerzucani z jednego stanow iska na inne. Firm a może 

zwiększać lub zm niejszać swoją dynam ikę i w  zależności od tego zatrudniać lub 

zw alniać personel387. Takie form y zatrudnienia m ają szansę pow odzenia wtedy, gdy 

w  danym  społeczeństw ie w ystępuje bezrobocie frykcyjne, a jego  w ielkość utrzym uje się 

na bardzo niskim  poziom ie. W  Polsce takie form y m ogą doprow adzić do bezrobocia 

strukturalnego z pow odu w ysokiego jego  poziom u, na rynku pracy natom iast do 

dalszego rozrastania się sfery nierejestrowanej zatrudnienia, której w ielkości nie da się 

dokładnie oszacować. G w ałtow ne zm iany na rynku pracy nastąpiły w  Polsce po 1989 

roku, transform acja przedsiębiorstw  zm ieniła także „m entalność” pracow ników . Było to 

spow odow ane daleko posuniętą prywatyzacją, koniecznością dostosow ania nowo

385 G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa..., s. 30.
386 P. Łukasik, Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników, [w:] D. Fatuła 
(red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, s. 75.
387 R. Sennett, Kultura nowego kapitalizmu, Muza, Warszawa 2010, s. 41.
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pow stałego rynku kapitalistycznego do funkcjonow ania w  w arunkach konkurencji, 

a zatem  pojaw iło się zapotrzebow anie na now e kwalifikacje siły roboczej 388. 

Transform acja dotyczyła nie tylko now ych m odeli funkcjonow ania przedsiębiorstw , ale 

także dostosow ania m entalności pracow ników  do „kultury kapitalizm u” . D otyczyło to 

odnalezienia siebie w  nowej -  narzuconej i wpajanej jako  ta  jedyna dobra i w łaściw a -  

ideologii w ydajności i norm, a także uprzedm iotow ienia siły roboczej jako  

spryw atyzow anego tow aru na rynku pracy. Zabrakło tu  m iejsca na podm iotow ość 

człowieka. Została pom inięta autoteliczna i instrum entalna w artość pracy, czyli 

elem enty kształtujące etos pracy, a zatem  to, co dla człow ieka je s t najw ażniejsze 

i składa się na zaspokojenie potrzeby samorealizacji, prow adząc do zaangażowania, 

wysokiej w ydajności i spełniania norm, kreatyw ności oraz lojalności pracownika. 

O statecznie te  cechy są elem entam i etyki pracow nika i w yznaczają poziom  jego  

kapitału kulturow ego oraz potencjał twórczy, innymi słowy te  cechy, na których tak  

bardzo zależy pracodawcom .

W edług „nowej ideologii kapitalistycznej” „spryw atyzow ane jednostk i” m ają 

poruszać się w  norm ach ekonom ii kapitalistycznej. Ich kontrola ma m ieć charakter 

m obilizacji do samodyscypliny, a podm iotow ość jes t w yznaczana przez przekonania 

i działania, jak ie  podejm ują, przez to  stają się ucieleśnieniem  nowej ekonom ii389. 

W  kształtującym  się po 1989 roku nowym  polskim  kapitalistycznym  rynku pracy 

chodziło o stworzenie najemnej siły roboczej (nie kapitału ludzkiego), gdzie osobow ość 

pracow nika pow inna charakteryzow ać się takim i cechami, jak  orientacja na cel, ilość 

i jakość produktów , innymi słowy na sukces przedsiębiorstwa. Przez takie form y 

kształtow ania rynku pracy, erozji zaczął ulegać etos pracy, a w raz z nim kreatyw ność 

i w spółpraca m iędzy pracow nikam i (której w yrazem  jes t kolektywizm ), a także 

identyfikacja z przedsiębiorstwem . Indyw idualizm  z kolei, przybrał postać niezdrowej 

rywalizacji, często o m iejsce pracy. Degradacji zaczęły ulegać kolektyw ne układy 

pracy, czyli zw iązki zaw odow e, na rzecz układów  indyw idualnych: pracodaw ca- 

pracownik. Zaczęto odsuw ać i powoli likw idow ać związki zaw odowe, których 

zadaniem  była ochrona pracow ników , na rzecz przedm iotowej indywidualizacji 

wyznaczającej poziom  przydatności pracow nika dla firmy. W  zdehum anizow anej 

organizacji pracy nie m a m iejsca dla pracow nika jako  podm iotu (osoby ludzkiej 

z zespołem  ról i jej godnością).

388 E. Dunn, Prywatyzując Polskę, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 113.
389 Tamże, s. 198.

231



Postfordow skie form y organizacji pracy oparte na now oczesnych sposobach 

zarządzania kapitałem  ludzkim  w prow adziły dyscyplinę pracy przez zastraszenie, jes t to 

now a m etoda motywacji. W  takim  przypadku zm ieniły się także cele nadzoru 

zewnętrznego, który przestał być dyscyplinującym  organem  odpow iedzialnym  za 

w ykonanie norm. Przez w prow adzenie zastraszających m etod m otyw ujących w śród 

pracow ników  w ypracow any został system  sam okontroli dyscypliny pracy. A  zatem  

norm a (ilość) w zięła górę nad jakością. Siła robocza w  Polsce jes t zm ieniana za pom ocą 

technologii w  racjonalne rynkowo, niew idzialne podm ioty postfordow skiego 

neoliberalizm u. Jest to proces w nikający głęboko w  społeczeństwo, dewaluując 

kontakty osobiste pracow ników , uznając za nieistotne ich role rodzinne, a także 

odrzucając bazę m oralną dotyczącą zobow iązań m iędzyludzkich. Jest to proces 

w yniszczający środow isko społeczne ludzi390. W  nowej koncepcji chodzi o stworzenie 

now ego człow ieka -  „neoliberalnego człow ieka kapitalistycznego” -  o charakterze 

przedm iotowym , tak  jak  w  czasach Polski Ludow ej chodziło o stworzenie „człow ieka 

socjalistycznego” . W  jednym  i drugim  przypadku nie m ogło zaistnieć zjaw isko zaufania 

społeczeństw a do władzy. D ziało się tak  dlatego, że w ładza narzucała swoją ideologię 

społeczeństwu. N aw et teraz, w  wolnej Polsce spraw ujący rządy ograniczali w ynikające 

z dem okracji praw o do partycypacji społeczeństw a w  podejm ow aniu bardzo w ażnych 

decyzji dotyczących ich samych. To doprow adza do utrzym yw ania się ograniczonego 

zaufania oraz alienacji od życia publicznego (czego wyrazistym  przykładem  jes t 

frekw encja w yborcza). Zaufanie społeczne jes t bardzo delikatną sferą zw iązaną rów nież 

z polityką publiczną, a zatem  z rozw iązyw aniem  problem ów  społecznych, oraz 

szacunkiem  społecznym  skierowanym  w  stronę jednostki jako  uczestnika w szystkich 

poziom ów  struktury społecznej. Zaufanie działa w  obydwie strony, z jednej skierowane 

je s t w  kierunku jednostki, z drugiej odw zajem nione przez jednostkę w  stosunku do 

społeczeństwa. N ależy jednak  pam iętać, że zaufanie jednostki do społeczeństw a rodzi 

się na poziom ie instytucjonalnym , czyli m akrospołecznym . A  zatem  na tym  sam ym  

poziom ie najłatwiej jes t je  utracić, natom iast na poziom ie m ikrospołecznym  najłatwiej 

je s t je  utrzym ać pom im o różnych problem ów  zw iązanych z funkcjonow aniem  rodziny.

Pojaw ienie się podwójnej m oralności spow odow ane jes t przez anom ię w  zakładach 

pracy i ryw alizację m iędzy pracow nikam i oraz ich alienację. Jednostką organizacyjną 

firm y -  państwowej lub prywatnej -  pow inien być zw iązek zaw odow y, który broniłby

390 Tamże, s. 198.
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interesów  zatrudnionych tam  osób. Zw iązki zaw odow e działają na podstaw ie U staw y 

z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zawodowych.

A rtykuł 1 tej ustaw y określa form ę zrzeszenia i cel związku. Zw iązek zaw odow y 

funkcjonuje jako  organizacja samorządna, w  której uczestnictw o jest dobrowolne. Służy 

on do reprezentacji interesów  zawodowych, socjalnych i obrony praw  ludzi p racy391. 

W  zw iązku z tym  zaw arcie um ow y cywilnoprawnej, czy też „w ynajęcie” pracow nika 

z agencji pracy tym czasowej je s t  dla pracodaw cy rozw iązaniem  tanim  i bezpiecznym , 

poniew aż nie dość, że nie m a on w  praktyce żadnych praw, to nie m oże zrzeszyć się 

w  zw iązku zaw odow ym  z innym i pracow nikam i zatrudnionym i na podstaw ie um ow y

0 pracę.

A rtykuł 4 om awianej ustaw y określa zakres ochrony pracow ników , a zatem  zw iązek 

zaw odow y broni godności, praw  oraz interesów  m aterialnych i m oralnych zarów no 

zbiorowych, jak  i indyw idualnych392. Jednak ochrona pracow ników  dotyczy przede 

w szystkim  tych zatrudnionych na podstaw ie um ow y o pracę, a zw łaszcza na czas 

nieokreślony.

Cel zw iązków  zaw odow ych jes t jasno  określony, ale sam fakt pow stania zw iązku jest 

ju ż  problem atyczny, poniew aż w ym aga zaangażow ania części pracow ników  i założenia 

takow ego z w szelkim i konsekw encjam i dla pracodawcy. D ziałalność statutow a związku 

zaw odow ego jes t niezależna od pracodaw ców , administracji państwowej

1 sam orządowej, a także od innych organizacji393. Pracodaw cy z reguły nie są 

przychylni pow staniu zw iązku zaw odow ego w  ich zakładzie pracy, starając się do tego 

nie dopuścić.

A rtykuł 12 określa w arunki założenia zw iązku zaw odow ego. Zw iązek zaw odow y 

pow staje na m ocy uchw ały o jego  utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób 

upraw nionych do tego394. Pracodaw cy m ogą użyć środków  represyjnych w obec 

in icjatorów  założenia zw iązku zaw odow ego, zastraszenie m oże skutkow ać tym, że 

zw iązek nie powstanie.

A rtykuł 3 ustaw y mówi, że nikt nie m oże być dyskrym inow any z pow odu 

przynależności do związku zaw odow ego lub nieprzynależności do n iego395. Pracodaw ca 

zawsze m oże zw olnić pracow nika, pow ołując się na przepisy kodeksu pracy,

391 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234.
392 Tamże.
393 Tamże.
394 Tamże.
395 Tamże.
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np. w  zw iązku z restrukturyzacją zakładu pracy, co jest w  tym  przypadku nie tylko 

form ą dyskrym inacji, ale także kary. D oprow adzenie do pow stania związku 

zaw odow ego w  zakładzie pracy je s t obecnie niezw ykle trudne, tylko związki zaw odow e 

w  dużych firm ach państw owych, pow stałe na bazie „Solidarności” , m ają szansę 

przetrw ać i walczyć o praw a pracowników.

Schemat nr 31. Proces zaniku zaufania i altruizmu społecznego w aspekcie formy zatrudnienia

Źródło: Opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Zaufanie m iędzy pracow nikiem  a pracodaw cą w pływ a na kształtow anie 

kom ponentów  postaw y do pracy, przez w ym iar organizacyjny. N ie m ożna w  tym  

przypadku m ówić jeszcze o etosie pracy, ale postaw a pracodaw cy oparta na etycznym  

traktow aniu pracow nika będzie procentow ała jakością  pracy, a także jego  w iększym  

zaangażowaniem . U trata  pracy pow oduje intensyfikację potrzeby bezpieczeństw a, 

poniew aż zagrożona jes t cykliczność zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. O prócz tego 

zaburzone zostają funkcje rodziny. Inaczej jest, kiedy m odel organizacyjny firm y bierze 

pod uw agę podm iotow ość pracow nika i jego  zespół ról. Pracow nicy, którzy są 

zatrudnieni w  stabilnej form ie i posiadają zabezpieczenie socjalne, odczuw ają że 

organizacja docenia ich i troszczy się o nich, m ają w yższy poziom  poczucia 

zobow iązania w obec niej. Przez to odw zajem niają się organizacji w ysoką lojalnością 

i zaangażowaniem . D zieje się tak, poniew aż zagrożenie u tratą  pracy w pływ a na
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m echanizm  w ym iany społecznej m iędzy pracodaw cą a pracow nik iem 396. Bardzo duże 

znaczenie m a form a zatrudnienia. W ielu pracow ników  biorących udział w  badaniach 

społecznych dotyczących rynku pracy podaje inform acje dotyczące szarej sfery. M ów ią 

oni o pracy bez um owy, o fikcyjnych staw kach wynagrodzenia, o rów noczesnym  

pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych i podejm ow aniu nielegalnego zatrudnienia” 397 

E tyka pracy nie je s t przestrzegana. Spow odow ane jes t to  przez samych pracodaw ców , 

pracow nicy dostosow ują się do sytuacji i nie w ynika to  z ich źle ukształtow anego 

system u aksjonorm atyw nego, ale z przym uszenia do przyjęcia niekorzystnych dla siebie 

w arunków. N a  elastycznym  rynku pracy akceptow ane jes t łam anie przepisów  prawa, 

a także norm  etycznych. W ew nętrzne norm y w spólnotow e grup pracowniczych, 

tw orzące się w  tych patologicznych w arunkach zatrudnienia i pracy stają się nadrzędne 

nad norm am i m akrospołecznym i398. To w łaśnie rodzi rozdw ojenie etyki u jednostki na 

oficjalną fałszyw ą i nieoficjalną, zgodną z jej praw dziw ym i odczuciam i, czyli 

poczuciem  sprawiedliwości. W yw ołuje to  „korozję charakteru” i prow adzi do rozwoju 

podwójnej m oralności -  tej, k tóra  w yraża praw dziw e odczucia jednostki, i tej, która 

dojrzewa kształtow ana w  zakładzie pracy. D zieje się tak  dlatego, że w  elastycznych 

form ach zatrudnienia dom inuje hasło „nic na długo” . W spółczesna kariera zaw odow a 

pracow nika jes t konglom eratem  dośw iadczeń z co najmniej kilku lub częściej 

kilkunastu organizacji, w  których nie w ystarcza jeden  zestaw  um iejętności. 

W  tradycyjnym  m odelu kariery zawodowej um iejętności i dośw iadczenie pracow nika 

dojrzewały w  jednej lub w  dw óch organizacjach, przez całe jego  życie zaw odow e399. 

Tradycyjne organizacje dawały stabilne zatrudnienie, ochronę socjalną i w iększą niż 

dzisiejsze autonom ię na stanow isku pracy. O prócz tego  dawały jeszcze m ożliwość 

zaspokojenia potrzeby sam orealizacji potencjału tw órczego.

D yskrym inacja dotycząca zatrudnienia dotyczy w  szczególności kobiet, zw łaszcza 

tych, które są w  w ieku rozrodczym  i wcześniej czy później będą chciały m ieć dzieci. 

Jest to niezgodne z konstytucją, gdyż jej artykuł 18 mówi, że rodzina, m acierzyństw o 

i rodzicielstw o znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. A rtykuł 71 

zw łaszcza w  punkcie 2, określa, że kobieta w  ciąży je s t pod szczególną ochroną 

państwa. Z kolei artykuł 31 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej określa, że zarów no

396 P. Łukasik, Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników, [w:] D. Fatuła 
(red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu..., s. 79.
397 P. Ruszkowski, Segmentacja społeczeństwa Polskiego, Scholar, Warszawa 2012, s. 127.
398 Tamże, s. 127
399 R. Sennett, Korozja charakteru, Muza, Warszawa 2006, s. 22.

235



kobiety, jak  i m ężczyźni posiadają rów ne praw a w  życiu rodzinnym , politycznym , 

społecznym  i gospodarczym . M ają zatem  rów ny dostęp do kształcenia, zatrudnienia 

i awansów, do rów nego w ynagrodzenia za pracę oraz zabezpieczenia społecznego400. 

Zapis dotyczący podjęcia pracy zgodnie z praw em , dotyczy zatrudnienia w  oparciu 

o pracow niczą formę, czyli um ow ę o pracę. W  zw iązku z tym  um ow y cyw ilnopraw ne 

dotyczące świadczenia usług, a nie pracy, m ożna interpretow ać jako  niezgodne 

z konstytucją, dlatego że są nadużyw ane przez pracodawców .

W spółczesne form y zatrudnienia prow adzą do powstania zjaw iska „pracujących 

biednych” (o którym  w spom inałem  już  wcześniej). Są to ludzie pracujący bardzo często 

ciężko i długo, a mimo to ich dochody nie pozw alają im na zaspokojenie podstaw ow ych 

potrzeb. N iski poziom  dochodów  w  w arunkach polskiej rzeczyw istości jes t określany 

jako  konieczny i na obecnym  etapie rozw oju gospodarczego uw ażany za „norm alny”, 

chociaż w szyscy zdają sobie sprawę z tego, że tak  nie jest. Praca i bieda czy ubóstw o to 

term iny ze sobą sprzeczne. Bezrobocie generujące pow ażne problem y egzystencja lno- 

bytow e jes t do jak iegoś stopnia normalne, ale posiadanie pracy i doświadczanie takich 

stanów  (biedy czy ubóstw a) jes t nielogiczne401. K ategoria „pracujących biednych” jest 

narażona na ubóstw o intelektualne, poniew aż ich egzystencja dotyczy starań 

zw iązanych z zaspokojeniem  potrzeb m aterialno-bytowych. N ie biorą oni udziału 

w  kulturze, poniew aż poziom  dochodu rozporządzalnego nie pozw ala im przekroczyć 

m iesięcznego budżetu. Zadow olenie z pracy i rodziny są podstaw ow ym i subiektywnym i 

w yznacznikam i jakości życia. Zadow olenie z pracy jes t złożoną postaw ą wobec 

organizacji, w  której realizuje swoją rolę zaw odow ą jednostka. Chodzi tu  o korzyści 

z pracy z jednej strony autoteliczne, a z drugiej instrum entalne. A nalogicznie 

przedstaw ia się zadow olenie z rodziny, je s t  to również złożona postaw a w obec niej, 

z tym  że w artością autoteliczną są tu  emocje i w ięzi, natom iast w artością instrum entalną 

realizow ane funkcje rodziny402. Podejm ow anie ról rodzinnych403 i zaw odow ych odbyw a 

się na płaszczyźnie m ikrospołecznej -  rodzina i m akrospołecznej -  praca. Obydw ie te 

płaszczyzny są podzielone czasem  i miejscem. Jeżeli m iędzy nimi (tymi płaszczyznam i) 

panuje zgodność co do czasu oraz zgoda w  nich samych, nastąpi sam orealizacja 

jednostki. Jeżeli zaburzona zostanie którakolw iek z nich, zostaje także zaburzona

400 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 ro k u .
401 K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Scholar, Warszawa 2009, s. 93.
402 A. M. Zalewska, Płeć i okres życia a konflikty praca-rodzina, zadowolenie z pracy i rodziny, 
[w:] L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 368.
403 Konglomerat ról rodzinnych dzieli się na rolę męża-żony i ojca-matki.
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rów now aga m iędzy nimi. W  przypadku zaburzenia płaszczyzny m akrospołecznej -  

pracy sfera m ikrospołeczna -  rodzina je s t narażona, w  zależności od form y zaburzenia, 

na działanie czynników  pow odujących dysfunkcję. Zaburzenia w  sferze 

m ikrospołecznej m ogą doprow adzić do zaburzeń w  sferze m akrospołecznej przez 

pojaw ienie się dysfunkcji i/lub form  patologii, m ogących się przenosić z jednej 

płaszczyzny na drugą.

N ajistotniejszą kw estią w spółczesnych społeczeństw  pozostaje rozw iązanie problem u 

biedy i ubóstw a jako  takiego, czyli nie tylko ludzi bezrobotnych, ale szczególnie ludzi 

pracujących. Pracow nicy sfery centralnej z klasy wyższej i klasy średniej wyższej 

uw ażają biedę za skutek bezrobocia. „Pracujący biedni” są w  tej sytuacji „filantropam i” 

pracującym i na zam ożność i kom fort życia pryw atnych przedsiębiorców 404. Jest to 

w spółczesne odniesienie się do filozofii K arola M arksa; jeżeli bow iem  rynek m a 

zdolność do samoregulacji i je s t dla w szystkich, to dlaczego rozw arstw ienie społeczne 

je s t tak  duże. Ingerencja i kontrola państw a są w  takim  razie konieczne. Jeżeli ich 

zabraknie, reguły rynkow e będą kierow ane w olą nielicznych. Jednostka ludzka w  całej 

m achinie przedsiębiorstw a kapitalistycznego jes t nie tylko kontrolowana, ale także 

stopniowo zastępow ana przez technikę, co powoduje daleko posuniętą dehumanizację. 

Jest to strategia racjonalnego zarządzania, prow adząca do niesprawności, 

nieprzew idyw alności i utraty m ożliwości sterowania. Pow staje zatem  nieracjonalność 

racjonalności, co oznacza, że system y racjonalne są niekorzystne, powodując, że ludzie, 

którzy w  nich pracują, są pozbaw iani podstaw  człow ieczeństw a405. N ależy przy tym  

przedstaw ić sytuację m ałych i średnich przedsiębiorstw  w  Polsce, których w  2011 roku 

było 74870, w  tym  zatrudniających do 49 pracujących -  56691, 50-249 pracujących -  

15073, 250 i więcej pracujących -  3 1 06406. Polityka m ająca na celu przeciw działanie 

bezrobociu je s t skutecznie ham ow ana przez niekorzystny system  podatkow y dla firm. 

Chodzi m iędzy innym i o podatek od tow arów  i usług vat i niestabilność przepisów  

podatkowych. N atom iast rozwiązaniem , które chwalą pracodawcy, jes t m ożliwość 

stosow ania bardziej elastycznego czasu pracy, nieograniczona m ożliwość zatrudniania 

pracow ników  na podstaw ie niepracow niczych form  zatrudnienia, co z kolei godzi 

w  interesy pracobiorców . N iekorzystny system  podatkow y w  żadnym  przypadku nie 

uspraw iedliw ia niezgodnych z praw em  form  zatrudnienia, a także zatrudnienia

404 K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych . ,  s. 95.
405 G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawa 2009, s. 163.
406 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2011 roku, GUS 2012.
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w  oparciu o um ow y cyw ilno-praw ne, co w  wielu przypadkach rów nież narusza przepisy 

praw a.

U przedm iotow ienie i dehum anizacja są zjaw iskam i w pisanym i w  kapitalizm, 

zw łaszcza w e w spółczesnym  neoliberalizm ie. A kum ulacja kapitału pow oduje 

w  rzeczyw istości ubożenie pracow nika na poziom ie w zględnym  i bezwzględnym . N a 

poziom ie w zględnym  zw iązane jes t to z coraz m niejszą m ożliw ością korzystania 

z w artości w ytw orzonych społecznie. N a  poziom ie bezw zględnym  dotyczy coraz 

mniejszej w artości jego  pracy i pogłębiającej się degradacji społecznej. N a  w artość 

pracy i kw alifikacji w pływ a także zapotrzebow anie rynku pracy i podaż siły roboczej. 

Dehum anizacja, czyli zatrata  ludzkiej podm iotow ości, a nie nędza, jes t w edług K arola 

M arksa najw iększą w adą kapitalistycznego system u produkcji, przynoszącą 

patologiczne skutki społeczne407. D ehum anizacja w  tym  znaczeniu je s t drogą do 

liberalizacji społeczeństw, tak  jak  liberalizow any jes t rynek pracy. Jednak 

uprzedm iotow ione przez proces liberalizacji społeczeństw o zatraci swoją solidarność, 

jednostki stracą empatię, system m oralny zostanie przedefiniow any przez now e idee 

racjonalnej ekonom ii gospodarczej, w  w yniku czego wszystkie klasy i w arstw y 

społeczne staną się patologiczne.

W  całej Europie Polska przew odzi w  stosow aniu niepracow niczych form  

zatrudnienia -  w edług W olnego Zw iązku Zaw odow ego „Sierpień 80” m a je  27%  

pracow ników . Jednak do tej liczby nie są w liczeni sam ozatrudnieni408. Podobną opinię 

w yraża także N SZZ „Solidarność” , prom ując kam panie przeciw ko zatrudnianiu 

na podstaw ie niepracow niczych form  zatrudnienia409. N iepracow nicze form y 

zatrudnienia nie chronią praw  pracow ników  oraz ułatw iają zwolnienie ich przez 

pracodaw ców , stąd słuszny je s t sprzeciw w ym ienionych powyżej związków.

Przedstaw ione powyżej fakty, dow odzą istnienia dysfunkcji i form  patologii na rynku 

pracy. Zw iązane są one z form am i zatrudnienia i traktow aniem  kapitału ludzkiego. Jest 

to realistyczna, chociaż sm utna w izja społeczeństwa. Zatrudnienie i role zaw odow e 

jednostki znajdują się w  sferze pośredniej polityki rodzinnej, ale dochody 

i w artość pracy w yw ierają bezpośredni w pływ  na życie rodziny. Stąd przedstaw iłem  

nieco pogłębioną analizę jednostk i i pracy, bow iem  w łaśnie praca je s t szczególnie 

w ażna jako  form a samorealizacji, zakładając ku tem u odpow iednie warunki.

407 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. I, PWN, Warszawa 2009, s. 286-287.
408 http://www.wzz.org.pl/posty/umowy-smieciowe, (dostęp: 24.02.2013 r.).
409 http://www.solidarnosc.org.pl/pl/strona-glowna/stop-umowom-smieciowym.html, dostęp: (24.02.2013
r.).
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3.7. Wpływ organizacji pozarządowych na pomoc rodzinom

O rganizacje pozarządow e m ają na celu stworzenie określonych form  pom ocy 

(finansowej, rzeczowej, lub sprecyzow anej-specjalistycznej) dla biednej lub ubogiej 

części społeczeństwa. Ich zadania skupiają się na działaniach w spom agających 

instytucje państw ow e. Zapisy konstytucyjne gw arantujące pom oc obywatelom , którzy 

znaleźli się w  trudnej sytuacji egzystencjalno -bytowej, są regulow ane ustawam i. 

R egulują one form y pom ocy (finansowa, specjalistyczna) oraz jej ilość (wysokość 

świadczeń, okres, w  jak im  pom oc będzie udzielona, oraz częstotliw ość pom ocy 

w  danym  okresie). U staw ow o regulowane form y pom ocy społecznej m ają charakter 

elastyczny, przy sztyw nych regulacjach progu dochodowego. Za leżą w ięc od w ielkości 

zasobów  finansów  publicznych, a także od stanu i dynam iki gospodarki. Pom im o 

zapisów  w  konstytucji dotyczących wolności, praw  kulturalnych, ekonom icznych 

i socjalnych, problem em  jest ogólna form a ich zredagowania. W  rezultacie 

w  większości przypadków  delegują one upraw nienia instytucjonalne do innych 

podm iotów  w  postaci ustaw ow ych aktów  norm atyw nych410. Organizacje pozarządow e 

dzielą się na: filantropijne, które są najliczniejsze, organizacje zajm ujące się 

redystrybucją środków, stowarzyszenia i najmniej liczne -  inicjatyw y411. 

W  organizacjach filantropijnych środki są przekazyw ane przez podm ioty gospodarcze, 

osoby fizyczne oraz pochodzą z kwest. Organizacje zajm ujące się redystrybucją 

środków  otrzym ują je  od instytucji publicznych, które przekazują je  na cele społeczne. 

D ziałalność stow arzyszeń opiera się na składkach członkowskich. Inicjatyw y utrzym ują 

swoją działalność ze środków  pochodzących z własnej działalności gospodarczej lub 

innej odpłatnej.

D ziałalność organizacji pożytku publicznego je s t regulow ana przez U staw ę z dnia 24 

kw ietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sfera działań 

tychże organizacji jes t duża.

A rtykuł 4 określa zakres działań, k tóry dotyczy pom ocy rodzinom  i osobom  

w  trudnej sytuacji życiowej oraz w yrów nyw ania szans życiowych. D ziałania 

skierowane są także na integrację i reintegrację zaw odow ą osób zagrożonych 

w ykluczeniem  społecznym, aktyw izację zaw odow ą osób pozostających bez pracy lub 

zagrożonych zwolnieniem. Zakres działań dotyczy także działalności na rzecz rodziny,

410 B. Ulijasz, Współdziałanie państwa i Kościoła katolickiego w zakresie pomocy społecznej w Polsce, 
Scriptum, Kraków 2013, s. 22.
411 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie, studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa 2012, s. 132.
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rodzicielstw a oraz dzieci, podtrzym yw ania i upow szechniania tradycji, a także rozw oju 

świadom ości narodowej. D ziałalność organizacji pożytku publicznego skupia się 

również na działalności charytatywnej, przeciw działaniu uzależnieniom  i patologiom  

społecznym  i in.412 Zakres pom ocy jes t szeroki -  od pom ocy finansowej i rzeczowej do 

pom ocy specjalistycznej.

Działalność organizacji charytatywnej, zrzeszającej jednostk i odczuw ające potrzebę 

pom ocy jako  w artość autoteliczną, jest z założenia bezinteresowna. Tego typu 

organizacje są kontynuacją działań instytucji pom ocy społecznej, jednak  udzielanie tej 

pom ocy odbyw a się na innych zasadach. M a to m iejsce tam, gdzie chodzi o faktyczny 

stan sytuacji ekonom iczno-bytowej beneficjentów , a nie próg dochodow y i inne zasady 

udzielania pom ocy w ynikające z ustaw y o świadczeniach rodzinnych i o pom ocy 

społecznej. Pom oc potrzebującym  jes t w ynikającym  z konstytucji praw nym  

obowiązkiem  instytucji państw ow ych i samorządowych. Pom im o to  organizacje non  

pro fit prow adzą rozbudow aną pom oc społeczną i socjalną, k tóra  jes t ich głów ną 

działalnością statutow ą413. W sparcie biednych czy ubogich je s t szczególnie w ażne nie 

tylko z pow odu udzielonej pom ocy materialnej czy finansowej, ale także podm iotow ego 

zainteresow ania taką jednostką  jako  osobą. Potrzeba i chęć niesienia pom ocy w ynika 

z poczucia altruizm u społecznego, zbudow anego na bazie system u aksjonorm atyw nego 

i m oralności, a zatem  składa się z ludzkich wartości, z nakazów  religii i przepisów  

prawnych. Pom oc w  takiej form ie często ma charakter spontaniczny, nieobow iązkow y 

i przypadkow y414. W artość m aterialna i użyteczność dla potrzebującego ma podstaw ę 

emocjonalną, podyktow aną praw dziw ą troską.

Form y pozyskiw ania dotyczą zbiórki środków  finansow ych (pieniędzy) podczas 

kw est i z w płat sponsorów, a także z pozyskiw ania dóbr w  postaci żywności, odzieży, 

zabawek, sprzętów  (używ anych czy nowych). Zebrane dobra są dystrybuow ane w śród 

potrzebującej pom ocy części społeczeństwa, do której dociera się dzięki kontaktom  

z ośrodkam i pom ocy społecznej, parafiam i415 itp.

412 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 
Nr 96 poz. 873.
413 B. Oremus, M. Pompa, J. Staniszewska, Pomoc społeczna i socjalna, [w:] D. Olszewska (red.), Sfery 
działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2010, 
s. 37.
414 Tamże, s. 37.
415 Instytucja Kościoła katolickiego jest szczególnie zaangażowana w pomoc rodzinom i jednostkom, co 
wynika z pięknej ideologii „miłości do bliźniego”. Potwierdza się to przez organizowaną redystrybucję 
zebranych dóbr i środków finansowych.
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N ieco inną form ą pom ocy społecznej je s t fundacja, k tóra  działa na podstaw ie U staw y 

z dnia 6 kw ietnia 1984 r. o fundacjach.

D ziałalność fundacji zgodnie z artykułem  1 tej ustaw y m a na celu realizację zadań 

w  zakresie: ochrony zdrowia, rozw oju gospodarki i nauki, ośw iaty i w ychow ania, 

kultury i sztuki, opieki i pom ocy społecznej416. Fundacje działają w  form ie 

zorganizow anych instytucji, udzielających regularnej pom ocy. Form y zbierania 

środków  są podobne jak  w  przypadku organizacji pożytku publicznego.

Organizacje pozarządow e m ają istotne znaczenie w  niesieniu pom ocy jako  

dopełniające działalność instytucji społeczno-państwowych. Ale należy pam iętać, że to 

rząd m a w szystkie instrum enty praw ne i gospodarcze, dzięki którym  pom oc może 

zostać udzielona najskuteczniej, regularnie i d ługofalow o.

Form y i obszary działań organizacji non p ro fit  w  2008 roku przedstaw iają się 

następująco: działania organizacji non p ro fit  w  sferze pom ocy społecznej polegały 

najczęściej na świadczeniu bezpłatnych usług w śród  społeczności lokalnych, instytucji 

i firm, co deklarowało 88,8%  badanych417. Inne działania polegały na reprezentacji 

interesów  beneficjentów , a także innych instytucji, organizacji czy firm. W  ten  sposób 

działała co siódm a badana jednostka418. K olejny zakres działań koncentrow ał się na 

edukacji i aktyw izacji opinii publicznej przez organizację kam panii społecznych, 

konferencji itp., czym zajm owało się 1,1 tys. organizacji419. K olejna form a pom ocy 

polegała na udzielaniu w sparcia finansow ego osobom  potrzebującym , deklarow ało ją  

0,8 tys. organizacji, a w sparcie rzeczow e 1,9 tys.420 D ziałania organizacji non p ro fit, 

polegały na w sparciu osób potrzebujących pom ocy i instytucji, a także realizacji celów  

przez wspólne działania.

W  Polsce funkcjonuje duża liczba organizacji m.in. kościelnych, gdzie pom oc 

skierowana jes t do rodzin dysfunkcyjnych i do dzieci z takich rodzin. Jest to np. 

Centrum  Profilaktyki i Edukacji „Parasol” w  Krakow ie, ośrodki diecezjalne „Caritas” , 

Fundacja „M iłość Serc” , Fundacja „SOS” i w iele innych.

Udział w  sferze pom ocy społecznej organizacji non p ro fit  prezentuje poniższa tabela.

416 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97.
417 B. Oremus, M. Pompa, J. Staniszewska, Pomoc społeczna i socjalna, [w:] D. Olszewska (red.), Sfery 
działalności organizacji pożytku publicznego w P o l s c e s. 45.
418 Tamże, s. 45.
419 Tamże, s. 45.
420 Tamże, s. 45.
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Wykres nr 3. Najważniejsze pola działalności organizacji działających w obszarze pomocy społecznej 
i socjalnej w 2008 r.

«»Ratownictwo pożarnicze,górskie  i w odne 

o  Pom oc osobom  niepełnosprawnym, chorym  i s ta rszym  

U Usługi socja lne , działania ad resow ane  do  dzieci, młodzieży i rodzin 

U Pom oc ubogim i bezdom nym , dystrybucja darów rzeczowych 

u  Pom oc uzależnionym

u  Pozosta łe  działania, w ty m  pom oc uchodźcom
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Źródło: D. Olszewska (red.), Sfery działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce, Urząd 
Statystyczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 38.
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4. M e to d o lo g ia  b a d a ń  w ła sn y c h

4.1. Określenie celu badań w kontekście uwarunkowań kulturowych 

i gospodarczych

Celem  przeprow adzonych przeze m nie badań jes t przedstaw ienie opinii 

respondentów  dotyczących polityki rodzinnej pod  kątem  sytuacji ich gospodarstw a 

dom ow ego i rodziny. Chodzi zatem  o określenie w pływ u instrum entów  polityki 

rodzinnej na poziom  życia, m ożliwości konsum pcji w  korelacji do dochodów  rodziny, 

form y spędzania w olnego czasu, w  tym  udział w  kulturze a także o określenie 

konkretnie brakujących dóbr oraz poziom u dochodu rozporządzalnego i w ydatków  na 

dane usługi w  gospodarstw ach dom owych, w  tym  rów nież na opłaty podstaw ow e 

(stałe), czyli żyw ność i media. Jeśli chodzi o rodzinę pytania dotyczą poziom u jej 

udziału w  kulturze, czyli uczestnictw a w  w ydarzeniach organizow anych przez 

instytucje kultury i sztuki oraz w  praktykach religijnych. B adanych poproszono 

badanych także o ułożenie własnej hierarchii w artości (na podstaw ie podanych 

aksjom atów ). Osobny dział dotyczy opinii respondentów  na tem at polityki rodzinnej, 

ochrony praw  pracow ników , a także korelacji poczucia etosu pracy z posiadanym  

kierunkiem  w ykształcenia. Poproszono także o w skazanie preferencji w yborczych 

i uzasadnienie ich.

O pinie i w skazane braki przekładają się na potrzeby badanych, z jednej strony jako  

członków  gospodarstw  dom owych, a z drugiej jako  rodzin. Bardzo duża polaryzacja 

m iędzy klasą w yższą i niższą -  przy dużym  rozw arstw ieniu klasy średniej -  gdzie 

w  klasie niższej w ystępują już  często w iększe lub m niejsze form y dysfunkcji i/lub 

patologii, a także duże zróżnicow anie klasy średniej związane m. in. z poziom em  

dochodów  (w yodrębnienie się klasy średniej m etropolitalnej, udział w  klasie średniej 

pracujących um ysłow o i fizycznie), prowadzi do dekom pozycji klas społecznych421. 

Skutkiem  tego jes t obniżenie w artości autotelicznej u jednostek  oraz w artości na rynku 

pracy w ykształcenia. D o takiego stanu prow adzą -  często -  w yższe dochody 

pracow ników  fizycznych, a niższe um ysłow ych, czy konieczność w yboru pracy 

niezgodnej z w ykształceniem . W  kontekście społecznym  dekom pozycja prow adzi do 

trudności z określeniem  i znalezieniem  w łasnego m iejsca jednostki

421 To zagadnienie porusza rozdział 1.3. Typy rodzin w Polsce.
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w  społeczeństwie. W  rezultacie prow adzi to  do w yborów  niezgodnych z preferencjam i 

jednostek, podyktow anych tylko stanem  gospodarki i m ożliwościam i znalezienia pracy.

Taki stan społeczeństw a prowadzi do utrudnień w  kształtow aniu tożsam ości 

kulturowej i społecznej jednostki. D zieje się tak, poniew aż późna nowoczesność, 

w  której pow stają problem y z kształtow aniem  stylu życia, m a podłoże 

w  m akrospołecznej funkcjonalności jako  kreatorze w zorów  kształtujących now e style 

życia. Styl życia w  tym  przypadku to  ukształtow ana m ikrospołecznie (socjalizacja 

pierw otna) i m akrospołecznie (socjalizacja w tórna) popraw ność systemu aksjo- 

norm atyw nego, kom unikow anego na bazie kapitału kulturow ego i m anifestow anego 

przez konsum pcję. K onsum pcja z kolei w  tym  znaczeniu to  ekspresyjna „tożsam ość” 

zgodna z kulturą w yższą lub masową. K onsum pcja w  aspekcie kultury masowej kreuje 

now e „refleksyjne” style życia, które są nowym i sposobam i integracji w  pozbaw ionym  

sensu życia świecie nudy, samotności i sekularyzacji422. B iorąc pod uw agę bardzo duży 

w pływ  kultury m asowej, która neguje trudniejszą i bardziej w ym agającą kulturę 

wyższą, jednostka  nieprzygotow ana, m.in. przez swych opiekunów  -  rodziców, 

nauczycieli, do odbioru kultury wysokiej , narażona jes t w łaśnie na przysw ajanie treści 

prostych, nakłaniających do konsumpcji. Ale kultura m asow a nie uczy jak  zdobyć 

środki na tę  konsum pcję. W zrost gospodarczy uzależniony jes t także od PKB, na który 

duży w pływ  m a konsum pcja gospodarstw  domowych. Stanem  pożądanym  byłby 

wysoki poziom  konsum pcji gospodarstw  dom owych, ale postępujący proces 

prekaryzacji w  tym  poziom  bezrobocia i w ysokość najniższej pensji krajowej, a także 

form y zatrudnienia, prow adzą (przez zjaw isko dekom pozycji klas społecznych) do 

pow staw ania dysfunkcji i patologii. Jednym  z pow odów  pow staw ania patologii jest 

obecność kultury m asowej, przejawiającej się m .in. w  reklam ie obecnej w  telewizji, 

radiu, internecie, rozprowadzanej w  postaci ulotek, na bilbordach, rozpow szechnianej 

w  form ach bezpośrednich i pośrednich. Szeroko pojęta reklam a jes t zjaw iskiem  

generow anym  przez m arketing, który stanowi filar kultury masowej łącznie z inżynierią 

sprzedaży dóbr w ytw arzanych m asowo, o określonym  czasie eksploatacji i trwałości, co 

dotyczy zw łaszcza artykułów  spożywczych.

K ultura m asow a służy prom ocji konsum pcyjnego stylu życia, czyli treści 

dotyczących przejaw ów  życia m aterialnego, w ypierając kulturę wyższą. K ultura w yższa 

w  „kulturze now ego kapitalizm u” jes t podporządkow ana polityce, a ta  gospodarce.

422 K. Strzyczkowski, Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa ponowoczesnego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 135.
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Polityka została zatem  pozbaw iona autonom ii przez gospodarkę, a kultura przez 

politykę. G ospodarka w yznacza kierunki rozw oju polityki, a ta  kierunki kształtow ania 

kultury. Polityka i kultura zostały pozbaw ione autonom ii, polityka bezpośrednio, 

a kultura pośrednio przez politykę. Z tym  że o ile polityka utraciła autonom ię, o tyle 

kultura w yższa została zastąpiona przez kulturę popularną i w  rezultacie um asowiona. 

Presja gospodarcza jest równie silnie w yw ierana na politykę, jak  na system kulturow y. 

K ultura przestaje być autonom iczną sferą ludzkich spraw i zaspokajania potrzeb 

estetycznych. Realizow ana polityka już  dawno stała się w zględem  nich (ludzkich 

spraw) abstrakcyjna. System y w artości w yznaczające tożsam ość kulturow ą są z coraz 

w iększą skutecznością stale podw ażane przez presję interesów  gospodarczych 

i rynkow ych oczekiw ań423. Z jaw iska te  prow adzą do przedefiniow ania wartości 

m oralnych u jednostek, u których zanika um iejętność percepcji altruizmu, empatii 

i w yższych w artości kulturowych. Człowiek kulturalny je s t wyczulony na piękno 

i rozm aite w artości w yższego rzędu, charakteryzuje się także określonym i wartościam i 

m oralnym i424. W yższe w artości są zastępow ane kom ercyjnym i, a te  w yw ierają 

negatyw ny -  jeżeli nie patologiczny -  w pływ  na tożsam ość kulturow ą jednostek.

M ało które rodziny stać na zakup drogich dóbr lub dóbr luksusowych. D latego 

w iększość sklepów  oferuje tzw. kredyty konsum enckie, które polegają na spłacie kw oty 

za zakupione dobra w  ratach o określonej w ysokości i w  określonym  czasie. Zakup dóbr 

w  ratach je s t oczywiście korzystną alternatyw ą dla rodzin m ających stały dochód na 

określonym  poziom ie, a których nie stać na zakup za gotówkę. Celem  jes t tu  jednak 

przede w szystkim  ułatw ienie sprzedaży za pośrednictw em  kredytu, który jest 

m echanizm em  zachęcającym  dodatkow o do zakupu.

K ultura m asow a prom uje treści, które w ykraczają poza ram y etyki społecznej, 

przekazując w artości egoistyczne. Trafność w  podejm ow aniu decyzji zaburza 

zagłuszająca i podw ażająca system  m oralny radykalna wolność. N ieograniczona 

w olność osobista oraz nieum iarkow any indywidualizm , są pseudow artościam i 

rządzącym i w spółczesnym i społeczeństwam i Z achodu425. K ultura w yższa służy 

edukacji społeczeństw a w  kierunku sam odzielnego i racjonalnego określenia przez 

jednostkę swych potrzeb na dane dobra i dopiero potem , podjęciu decyzji o ich zakupie 

lub nie. Inaczej je s t w  przypadku m echanizm ów  inżynierii sprzedaży, służącej tylko

423 J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki. ,  s. 44.
424 J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna..., s. 115.
425 J. Mariański, Świadomość moralna Polaków w procesie przemian -  główne tendencje, [w:] B. Fatyga, 
A. Jawłowska, W. Pawlik (red.), Style życia wartości obyczaje, WUW, Warszawa 2012, s. 103.
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sprzedaży bez w yw ołania wcześniejszej refleksji. W ytw ory inżynierii m arketingowej 

służą do kreow ania u jednostek  fałszyw ych potrzeb, czyli źle pojętego „m odnego” stylu 

życia opartego na konsumpcji. W  obecnych czasach je s t to  odwołanie się do 

niespełnionych m arzeń społeczeństwa. M a to -  w  zam ierzeniu specjalistów  od reklam y 

i sprzedaży -  doprow adzić do w yw ołania złudzenia, że zakup danych dóbr jest 

osiągalny dla każdego, przede w szystkim  że są to  dobra przydatne lub w ręcz że 

posiadanie ich jes t konieczne i dodatkow o prestiżowe. Potrzeba jes t w  takim  przypadku 

kształtow ana przez rynek jako  chęć posiadania sygnifikowanego przedm iotu. Jego 

w artość ma znaczenie prestiżow e, a nie użyteczne czy symboliczne. Potrzeba 

nieskoncentrow ana na przedm iocie je s t potrzebą różnicy. Zaopatrzenie się w  dobra 

determ inow ane potrzebą różnicy dotyczy zaspokojenia pragnienia społecznego 

znaczenia i prestiżu, atrakcyjności, identyfikacji oraz uczestnictw a w  życiu 

społecznym 426. Jest to celowe w yw ieranie presji na tożsam ość jednostki, zw iązaną z jej 

poczuciem  m iejsca na drabinie stratyfikacji społecznej. Ten proces pobudza odczuw anie 

potrzeby różnicy.

K onsum enci są coraz bardziej sceptycznie nastawieni do agresyw nych działań 

inżynierii m arketingowej. Pom im o coraz większej ich nieufności i tak  pozostaje 

próżnia, pow stała z pow odu braku odpowiedniej edukacji przez pryzm at kultury 

wyższej. Tylko kultura w yższa sprzyja społeczeństw u w  dążeniu zaspokojenia potrzeb 

w yższych (kulturow ych i duchow ych) i u łatw ia ich percepcję, przy zachow aniu 

rozsądnych w yborów  konsum enckich i zrów now ażonego korzystania z rozrywki, której 

dostarcza także udział w  kulturze wyższej. W ybory konsum entów  na rynku dóbr i usług 

m otyw ow ane są także -  oprócz dochodu rozporządzalnego i funduszu swobodnej 

decyzji -  przynależnością do danej klasy. D obra konsum pcyjne zatem  m ożna podzielić 

na kilka kategorii charakterystycznych dla poszczególnych klas. Pierw sza z nich -  czyli 

żywność, ubrania media, m ieszkanie i ich w yposażenie. W  dobra te  zaopatrują się 

zarów no członkowie klasy wyższej, jak  średniej i niższej. D rugą kategorią są dobra 

luksusow e -  czyli dobra, których atutem  jes t użyteczność i często także w artość 

artystyczna. W  tę kategorię dóbr m ogą się zaopatrzyć przede w szystkim  przedstaw iciele 

klasy wyższej i średniej wyższej. Trzecią kategorią są dobra z drugiego obiegu, czyli 

dobra używane, dostępne dla klasy niższej i części klasy średniej. System  produkcji 

dóbr konsum pcyjnych w ytw arza przedm iot dla potrzeby, a system  masowej

426 Tamże, s. 159.
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kom unikacji reklam uje go i prom uje, pobudzając potrzebę pozorną. W  ten  sposób 

konsum ent jes t kreow any na odbiorcę konkretnych dóbr łącznie ze sposobam i ich 

percepcji, rozum ienia i użycia427. Przy czym  należy pamiętać, że próg bogactw a i biedy 

też zm ienia swoje położenie. Oznacza to, że dane dobra posiadane do pewnego 

m om entu przez przedstaw icieli danej klasy zaczynają być dostępne powszechnie, 

różnicą jes t tu  jednak  ich jakość i ilość. W  każdej kategorii dóbr m ogą w ystępow ać ich 

substytuty, czyli takie same dobra, które różnią się jakością. Przynależność klasow a ma 

w pływ  na w ybory konsum enckie. O kreślone produkty są kupow ane przez 

przedstaw icieli danej klasy, a inne nie428. K ażda klasa m a swoje charakterystyczne 

cechy, kształtow ane przez m ożliwości konsum pcji. Przedstaw iając hierarchię klas od 

klasy niższej niższej, do klasy średniej wyższej należy podkreślić, że klasa w yższa ma 

bardzo duży dostęp do dóbr luksusow ych i m ożliwości nieograniczonej konsum pcji, 

a pozostałe klasy aspirują do niej. Aspiracja ma w  tym  przypadku charakter 

podw ójnego dążenia do przynależności do klasy wyższej. W  pierw szym  przypadku 

dotyczy samej chęci posiadania, bez dążenia do osiągnięcia w ykształcenia i aspirowania 

do prestiżowej grupy zawodowej. W  drugim  przypadku drogą do osiągnięcia sukcesu 

m aterialnego jes t w artość autoteliczna w ykształcenia i kształtow anie ścieżki kariery 

zawodowej, poprzez aspirowanie do swojej grupy zawodowej oraz zdobyw anie coraz 

w yższych i bardziej prestiżow ych stanowisk. W  jednym  i drugim  przypadku chodzi 

o podw yższenie swojej pozycji na drabinie stratyfikacyjnej. Jednak w  pierw szym  

przypadku je s t to bezrefleksyjna chęć posiadania, niepodparta filarem potrzeby 

poznawczej, a w  drugim  przem yślana i zaplanow ana droga do osiągnięcia sukcesu 

m aterialnego, z autotelicznym  sukcesem  w  pracy, czyli zaspokojeniem  potrzeby 

sam orealizacji potencjału twórczego. W  drugim  przypadku awans na drabinie 

stratyfikacji społecznej jes t niestety w  polskich realiach rynku pracy trudny.

Pod kątem  rodziny w  aspekcie konsum pcji (czyli zaspokojenia potrzeb w  aspekcie 

gospodarstw a dom owego) rodzina m oże być rozpatryw ana w  roli konsum enta chcącego 

korzystać ze swoich zasobów  na rynku dóbr i usług. Często jednak  w ielkość tych 

zasobów  ogranicza lub uniem ożliw ia przekroczenie zaplanow anego budżetu, który 

nierzadko nie w ystarcza na fundusz swobodnej decyzji. Zw iększenie m ożliwości 

konsum pcyjnych pow inno być zatem  jednym  z aspektów  polityki rodzinnej pośredniej. 

Chodzi o ograniczenie m ożliwości zatrudnienia w  niepracow niczych form ach

427 Tamże, s. 159.
428 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich..., s. 178.
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zatrudnienia (na podstaw ie um ów  cywilno-praw nych), a także ustalenie najniższej 

pensji krajowej na poziom ie pozw alającym  zaspokoić w achlarz potrzeb rodzin, 

zw łaszcza tych m ających dzieci. R odzina jes t ostatnią sferą intym ności i pryw atności 

w  społeczeństw ie przesiąkniętym  kulturą m asow ą i popularną, kreow aną przez 

koncerny przy cichym  przyzw oleniu państwa. K obiety i m ężczyźni m uszą bronić czy 

w ręcz w alczyć o swoje rodziny w  świecie zdom inow anym  przez ekonomię, która jest 

dzisiaj w yjątkow o antyrodzinna i antyrodzicielska429. Po założeniu i ukonstytuow aniu 

rodziny praca jes t następnym  (często poprzedzającym  zaistnienie rodziny) szczególnym  

pow ołaniem  człow ieka do twórczej sam orealizacji potencjału. Ale przyw ołując 

kategorię pracujących biednych, gdzie często jej w artość autoteliczna jes t na poziom ie 

instrum entalnym , należy przedefiniow ać jej znaczenie. Zniżenie się do poziom u biedy 

i ubóstw a w śród pracujących zdecydow anie nie pow inno m ieć miejsca. D latego wobec 

tych najniższych poziom ów  społecznej egzystencji nie w olno pozostać obojętnym. 

Tem at biedy i ubóstw a jest szczególną sferą nauk społecznych, na którą badacz nie 

m oże pozostać obojętny. Godny poziom  życia społeczeństw a jes t jedną z najw yższych 

idei państw a430. W  zw iązku z tym  poziom  życia rodzin jes t szczególnie w ażnym  

tem atem  badań, poniew aż w  dużej m ierze to  m ikrostruktura kształtuje m akrostrukturę, 

a ta  druga ma w spierać najm niejszą grupę społeczną -  rodzinę, lecz niestety nie robi 

tego w  sposób wystarczający, tj. zapew niający zaspokojenie w szystkich potrzeb.

429 T. Szlendak, Socjologia rodziny., s. 365-390.
430 P. Żuk (red.), Podziały klasowe i nierówności społeczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 197.
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4.2. Problemy badawcze i postawione hipotezy

Pojaw iające się w  życiu społecznym  problem y i ich konsekw encje w ym agają 

w yjaśnienia ich etiologii, rozw oju/rozprzestrzeniania się i przew idyw ania ich 

m ożliw ych dalszych skutków  w  przyszłości. W iedza na ich tem at powstaje na  gruncie 

badań naukowych, a ich celem  jes t taka m odernizacja struktury społecznej, żeby dane 

problem y w yelim inow ać i zapobiegać im w  przyszłości. D any problem  społeczny staje 

się problem em  badawczym , jes t przedm iotem  w ysiłków  badaw czych i na nie 

skierowane jes t nasze przedsięw zięcie poznaw cze431. H ipotezy stawiane przez badacza 

dotyczą zjaw isk i procesów  społecznych, które pragnie on w yjaśnić, opierając się na 

analizach świata społecznego, dokonanych na podstaw ie własnej w iedzy 

i dotychczasow ych badań na ten  tem at. Służą one do przedstaw ienia problem ów  

badaw czych w  postaci założeń teoretycznych i analizy zastanych problem ów  lub 

sytuacji społecznych, a badania em piryczne potw ierdzają ich trafność lub je  falsyfikują. 

H ipotezy to  przypuszczenia m ające u łatw ić w yjaśnienie danego zjawiska, to założenia 

oparte na praw dopodobieństw ie, w ym agające weryfikacji. H ipotezy otw ierają proces 

badaw czy zw iązany z danym  problem em  społecznym. Problem y społeczne są 

obiektywnie odczuw anym i przez społeczeństw o dysfunkcjami lub patologiam i, 

w  danym  aspekcie funkcjonow ania struktury społecznej, zarów no w  sferze m akro-, jak  

i m ikrospołecznej. Problem y społeczne m ają bezpośredni lub pośredni w pływ  na życie 

jednostek  i na m ożliw ości poruszania się ich w  strukturze społecznej, na poziom ie 

m ikro- i m akrosfery. Są to  fakty społeczne, które znajdują swoje odbicie 

w  świadom ości członków  danego społeczeństw a w yw ołując u nich szczególne 

zaangażow anie intelektualne i em ocjonalne, co wyraża się w  ich opiniach i postawach, 

które dla zbiorow ego życia ludzi przynoszą określone konsekw encje432. K olejnym  

etapem  przygotow ania badań je s t operacjonalizacja problem u badaw czego, czyli 

przygotow anie i zdefiniow anie pojęć, dobór zm iennych i wskaźników . N astępnie 

dobierana jes t próba badaw cza i następuje w ybór m etody badawczej oraz m etody 

analizy zebranego m ateriału em pirycznego. W ybrana m etoda badaw cza pow inna być 

podporządkow ana problem atyce badania. Celem  określającym  kryteria doboru m etod 

badania naukow ego jest optym alne uzasadnienie tw ierdzeń, które stanowią odpowiedzi

431 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 
2005, s. 42.
432 Tamże, s. 47.
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na postaw ione hipotezy i pytania badaw cze433. Zebrany i opracow any m ateriał 

badaw czy posłuży następnie do analizy badanych problem ów, a także do w eryfikacji 

założonych hipotez i w yciągnięcia w niosków. Te pow inny z kolei posłużyć do 

m odernizacji danej części rzeczyw istości społecznej.

P ierw sza z postaw ionych hipotez brzm i: działania w  ram ach polityki rodzinnej, 

w spierają rodziny w  niew ystarczającym  zakresie. Jednostka nie m a alternatyw y 

w yboru, pom iędzy pracą i karierą zaw odow ą oraz założeniem  rodziny. Założenie 

rodziny m oże odbyć się kosztem  kariery zaw odow ej oraz zm niejszenia dochodów, co 

dotyczy zw łaszcza rodzin z klasy średniej i niższej .

D ruga z hipotez: rodziny w  Polsce odczuw ają działania państw a w  zakresie polityki 

rodzinnej bezpośredniej i pośredniej jako  niew ystarczające, a podjętych form  ich 

realizacji jes t za mało.

Trzecia hipoteza: sytuacja m aterialna rodzin w  Polsce jes t na poziom ie, który 

um ożliw ia zaspokojenie potrzeb podstaw ow ych, ale często uniem ożliw ia zaspokojenie 

potrzeb wyższych, przez co rodziny odczuw ają braki.

W  toku  analizy teoretycznej zostało postaw ione pytanie badawcze: dlaczego 

instrum enty polityki rodzinnej dotyczące najm niejszej grupy społecznej , k tórą jest 

rodzina, nie są w ystarczająco skuteczne, aby w  sposób realny dać m ocne i pew ne 

podstaw y jej funkcjonow ania w  aspekcie psychospołecznym  -  rodzina i ekonom icznym  

-  gospodarstw o dom owe.

433 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2011, s. 47-50.
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4.3. Zmienne i ich wskaźniki

Zmienne niezależne
1. Płeć

2. Wiek

3. Poziom wykształcenia

4. Liczba posiadanych dzieci

5. Poziom dochodu rozporządzalnego miesięcznego na gospodarstwo domowe

Zmienne niezależne dodatkowe

6. Posiadanie współmałżonka

7. Poczucie etosu pracy

8. Wiek dzieci

Zmienne zależne
1. Subiektywne określenie możliwości zaspokojenia potrzeb za pomocą dochodu rozporządzalnego

2. Poziom wydatków na żywność

3. Poziom wydatków na energię

4. Posiadanie i przeznaczenie oszczędności

Zmienne wpływające na poziom dzietności

5. Ocena długości trwania urlopu macierzyńskiego

6. Ocena wysokości ulgi podatkowej dla osób wychowujących dzieci

7. Ocena jednorazowej zapomogi przyznawanej po urodzeniu dziecka, tzw. „Becikowego”

8. Ocena możliwości skorzystania z urlopu przez ojców

9. Ocena dostępności żłobków i przedszkoli dla dzieci rodziców pracujących

10. Ocena polityki mieszkaniowej państwa

Ocena polityki rodzinnej w  kontekście stosunku badanych do podanych twierdzeń

Obawy związane z urodzeniem dziecka

11. Słabe wsparcie ze strony państwa w  zakresie: pomocy medycznej, edukacji, dostępu do żłobków

i przedszkoli

12. Niewystarczające warunki mieszkaniowe: za małe mieszkanie, złe warunki sanitarne

13. Obawy związane z obniżeniem poziomu życia i wystarczalnością dochodów

14. Obawa kobiet przed utratą pracy po urodzeniu dziecka

15. Obawa przed trudnościami z pogodzeniem obowiązków domowych z pracą

16. Czy działania państwa w  obszarze polityki społecznej powinny zachęcać rodziny do posiadania dzieci

Ocena -  w  jakim stopniu poniżej przedstawione działania polityki rodzinnej przyczyniłyby się do

zwiększenia liczby urodzeń

17. Ochrona praw kobiet pracujących w  ogóle i szczególnie będących w  ciąży

18. Ułatwienie dostępu do żłobków i przedszkoli dla rodziców dzieci pracujących, zmniejszenie kosztów

opieki w  żłobkach i przedszkolach

19. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego

20. Wypłata zasiłku rodzinnego co miesiąc i rozliczanie wydatków na podstawie faktur za zakupione

towary związane z opieką nad dzieckiem w  odpowiedniej instytucji publicznej

21. Podniesienie progu dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego

22. Znormalizowanie czasu pracy do stałych godzin (8 godzin dziennie), w  stałych porach

23. Ocena polityki rządu dotycząca spraw społecznych (pomoc rodzinom wielodzietnym, pomoc

rodzinom w  trudnej sytuacji materialnej, itp.)

24. Ocena dostępu do publicznej służby zdrowia

25. Ocena podniesienia wieku emerytalnego
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Zmienne dotyczące preferencji wyborczych

26. Preferencje wyborcze

27. Uzasadnienie preferencji wyborczych

Zmienne dotyczące rynku pracy i zatrudnienia

28. Związek zawodowy w  firmie

29. Regularność wypłat pensji

30. Subiektywne odczucie ilości czasu spędzanego z rodziną

31. Ilość czasu spędzanego na stanowisku pracy.

32. Forma czasu pracy

33. Wysokość dochodów wynikająca z umowy z pracodawcą

34. Forma zatrudnienia

35. Poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy

36. Zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem

37. Uczestnictwo w  kursach rozwoju zawodowego

38. Inicjatywa dokształcania zawodowego

39. Atmosfera w  pracy

40. Rozwój umiejętności zawodowych

41. Posiadanie dodatkowej pracy

42. Rodzaj wykonywanej pracy

Zmienne dotyczące udziału w  praktykach religijnych i hierarchii wartości oraz spędzania czasu wolnego

43. Udział w  praktykach religijnych

44. Hierarchia wartości

45. Udział w  kulturze (częstotliwość)

46. Spędzanie czasu wolnego
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N arzędziem  badaw czym  zastosow anym  do przeprow adzenia badań była ankieta, 

zw iązana z życiem  rodziny w  aspekcie kulturow ym  i z jej gospodarstw em  dom ow ym  

w  aspekcie ekonom iczno-bytow ym .

Badanie ankietow e jest m etodą pozw alającą na przeprow adzenie w  sposób 

usystem atyzow any w yw iadu lub rozprow adzenie w śród osób badanych kw estionariusza 

ankiety do sam odzielnego wypełnienia. A nonim ow ość w ypow iedzi zapew niona 

w  ankiecie sprzyja w ynurzeniom  respondentów , zw łaszcza przy pytaniach drażliwych, 

dotyczących spraw intym nych434. W ypełnione przez badanych, a następnie zebrane 

ankiety zostają przetw orzone, czyli przekształcone w  liczby i sym bole. N a  tej podstaw ie 

zostaną następnie uzyskane dane, które będą w prow adzane do tabel potrzebnych do 

w yciągania w niosków 435. Przeprow adzone przeze m nie badania odbyły się w  grupie 

celowej w  sposób środowiskowy, respondenci zostali poinform ow ani o celu badania, 

a także poinstruowani, w  jak i sposób należy udzielać odpowiedzi. A nkieta została 

podzielona na siedem  działów  tem atycznych.

D ział pierw szy dotyczy stanu rodziny oraz osób partycypujących w  prow adzeniu 

gospodarstw a dom ow ego (oprócz osób tw orzących klasyczny m odel rodziny/ 

gospodarstw a dom owego, czyli m ężczyzny, kobiety i dzieci). Obejm uje pytania od 1 do 

5.

D ział drugi dotyczy dochodów  gospodarstw a dom owego. Pytanie otw arte dotyczy 

niezaspokojonych potrzeb respondentów , pytania zam knięte w ydatków  na żywność, 

energię, odczucie subiektywne sytuacji m aterialnej. Obejm uje pytania od 6 do 12.

D ział trzeci dotyczy opinii na tem at polityki rodzinnej państw a oraz preferencji 

wyborczych (pyt. 25, 26). Obejm uje pytania od 13 do 26.

D ział czw arty dotyczy polityki państw a w  zakresie ochrony praw  pracow niczych. 

Obejm uje pytania od 27 do 35.

D ział piąty dotyczy stosunku do pracy, poczucia etosu pracy, w arunków  zatrudnienia. 

Obejm uje pytania od 37 do 42.

D ział szósty dotyczy hierarchii w artości i udziału w  kulturze. Obejm uje pytania od 43 

do 46.

4.4. Narzędzie i zastosowana metoda badawcza

434 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych..., s. 170.
435 A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 299.
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D ział siódm y obejm uje pytania m etryczkow e, które stanowią zm ienne niezależne. 

Obejm uje pytania od 47 do 53.

Badania naukow e niosą ze sobą w iele pytań dotyczących -  oprócz samego celu -  

m etody ich przeprowadzenia, narzędzia badaw czego, terenu i w reszcie próby 

badaw czej. To od trafności m etody i innych elem entów  składających się na proces 

badaw czy zależy efekt końcowy. K luczow e znaczenie m a przygotow anie narzędzia 

badaw czego, które służy do porozum ienia się z wybranym i w  odpowiedni sposób 

ludźmi, w chodzącym i w  skład próby badawczej. Porozum ienie służy zbudow aniu 

pewnego kodu m iędzy badaczem  a badanym , służącego z jednej strony do przeniesienia 

zm iennych w  form ie odpow iednio sform ułow anych pytań do narzędzia badawczego, 

a z drugiej narzuceniu im odpow iednich znaczeń jako  zm iennym  w  późniejszej analizie 

ilościowej lub jakościow ej. Badania naukow e na gruncie społecznym  służą poznaniu 

ludzkich opinii na określone w  danych badaniach tem aty, interesuje nas jako  badaczy 

to, co ludzie m yślą i czują, poniew aż uczucia, stany psychiczne i doznania innych ludzi 

są w artością dla nas jako  osób w chodzących z innymi w  kontakt społeczny436. Dzięki 

opiniom  społeczeństwa, a także określeniu jego  oczekiwań, m ożna zrozum ieć 

zachodzące zjaw iska i procesy społeczne oraz w  odpow iednim  czasie przedsięw ziąć 

stosow ne środki w  celu zapobiegania biedzie, ubóstw u i patologiom. W  badaniach 

em pirycznych, oprócz operacjonalizacji, szczególne znaczenie m a pom iar, poniew aż 

stanowi on pom ost m iędzy proponow anym i przez badacza w yjaśnieniam i a światem  

społecznym  badanym  em pirycznie, który m ają one tłum aczyć437. Pom aga także 

w  zrozum ieniu zjaw isk społecznych, co jes t środkiem  do ich w yjaśn ian ia438, a następnie 

form ułow ania wniosków , które powinny służyć kształtow aniu przyszłości społecznej .

436 S. Nowak, Metodologia badań społecznych . ,  s. 79.
437 J. Buttolph Johnson, H. T. Reynolds, J. D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, PWN, 
Warszawa 2010, s. 104.
438 S. Nowak, Metodologia badań społecznych. ,  s. 79.
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4.5. Dobór i charakterystyka socjodemograficzna próby badawczej

B adania zostały przeprow adzone w  przedszkolu, szkołach podstaw ow ych 

i gim nazjum  na terenie m iasta Skawina w  m iesiącach od m arca do m aja 2013 roku439.

M iasto  Skawina i G m ina Skawina położone są w  w ojew ództw ie m ałopolskim  

w  bezpośrednim  sąsiedztw ie m iasta K rakowa, które znajduje się po wschodniej części 

m iasta Skawina. Ludność M iasta i Gm iny Skawina liczy 43006 osób440, poniżej 

przedstaw iam  charakterystykę demograficzną.

Tabela nr 17. Gmina miejsko-wiejska Skawina, powiat krakowski
Ludność -  Gmina Skawina 43006

• kobiety 22213

• mężczyźni 20793

Urodzenia żywe 428

Zgony 375

Przyrost naturalny 53

Saldo migracji ogółem 115

Ludność w wieku:

• przedprodukcyjnym 8286

• produkcyjnym 27656

• poprodukcyjnym 7064

Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku:

• 0 -  2 lata 1395

• 3 -  6 lat 1977

• 7 -  12 lat 2521

• 13 -  15 lat 1400

Wybrane dane o rynku pracy

• pracujący 11573

• bezrobotni zarejestrowani 1997

• w tym kobiety % 50,9%

• Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym w %

7,2%

• Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet 

w wieku produkcyjnym w %
7,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2013, za 2012 rok.

439 Badania zostały przeprowadzone w następujących placówkach edukacyjnych:
Katolickie Przedszkole im. Ks. Prym. Stanisława Wyszyńskiego w Skawinie, ul. Marii Skłodowskiej - 

Curie 12, 32-050 Skawina,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 

32-050 Skawina,
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Wincentego Witosa 4, 

32-050 Skawina
440 Gmina miejsko-wiejska Skawina, powiat krakowski, GUS 2013.
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Próba badaw cza została dobrana w  sposób celowy, stanow iła rodzinę -  jedną  osobę 

będącą rodzicem  dziecka uczęszczającego do placów ki w ychow aw czej takiej jak: 

przedszkole (25%  badanych), dzieci uczęszczających do szkoły podstaw owej do klasy 

drugiej (25%  badanych), dzieci uczęszczających do klasy czwartej (25%  badanych), 

dzieci uczęszczających do pierwszej klasy gim nazjum  (25%  badanych).

Wykres nr 4. Płeć

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Badana próba składała się z 97 rodzin, z czego 84% przedstaw icieli stanow iły 

kobiety, a 16% mężczyźni.
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Wykres nr 5. Wiek

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

52%

0%

41%

0%

Produkcyjny Produkcyjny Produkcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny
młodszy 18-25 młodszy 26-30 młodszy 31-39 starszy Kobiety Kobiety 60

lat lat lat 40-59 lat, i więcej lat,
Mężczyźni 40- Mężczyźni 65

64 lat i więcej lat

0% 7% 52% 41% 0%■ %

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N ajw iększą grupę stanowiły rodziny w  w ieku produkcyjnym  m łodszym  -  31-39 lat -  

52%, następnie w  w ieku produkcyjnym  starszym -  kobiety 40-59 lat, mężczyźni 40-64 

lat -  41%, a w  wieku produkcyjnym  m łodszym  -  26-30 lat -  było 7% badanych.

Wykres nr 6. Poziom wykształcenia

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W iększość badanych posiada w ykształcenie średnie 48% , w yższe 38%, zaw odow e 

i niższe 14%.
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Wykres nr 7. Posiadanie współmałżonka

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Zdecydow aną w iększość badanych rodzin stanowiły rodziny pełne 91%, niepełnych 

rodzin -  m atka z dzieckiem  -  było 9%.

Wykres nr 8. Liczba posiadanych dzieci

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Badane rodziny posiadają dzieci: 62%  2 dzieci, 25%  3 dzieci, 13% 1 dziecko.
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Wykres nr 9. Liczba innych osób dorosłych poza małżonkami pozostających na utrzymaniu gospodarstwa 
domowego

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N a  utrzym aniu badanych gospodarstw  dom ow ych w  91%  przypadków  nie 

pozostaw ały inne dorosłe osoby, w  9% gospodarstw  pozostaw ała jedna dorosła osoba.

Wykres nr 10. Udział innych osób dorosłych poza małżonkami w wydatkach gospodarstwa domowego

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

U dział w  w ydatkach innych osób pozostających w  gospodarstw ach dom ow ych -  

poza dziećmi -  wynosi 27% , natom iast 73%  nie brało udziału w  wydatkach.
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Wykres nr 11. Posiadanie pracy

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W  przypadku badanych gospodarstw  dom ow ych w  90%  z nich pracują obydwoje 

m ałżonkowie, w  10% gospodarstw  jeden  z m ałżonków  nie pracuje.

Wykres nr 12. Głowa rodziny gospodarstwa domowego

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

G łow ą rodziny441 w  64%  badanych gospodarstw ach dom ow ych jes t mężczyzna, 

a w  36%  kobieta. W  badanej próbie dotyczy to  także rodzin niepełnych (czyli 

sam otnych kobiet, lub m ężczyzn w ychow ujących dzieci).

441 Określenie „głowa rodziny” odnosi się do jednostki będącej członkiem rodziny -  jednego 
z małżonków, na którym w większym stopniu spoczywa utrzymanie ekonomiczne gospodarstwa 
domowego. Dotyczy to wykonywania pracy w celu osiągania regularnego dochodu rozporządzalnego, 
a także większej odpowiedzialności dotyczącej podejmowania decyzji związanych z rozwiązywaniem 
problemów ekonomicznych i materialno-bytowych gospodarstwa domowego i rodziny.
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Wykres nr 13. Poziom dochodu rozporządzalnego na gospodarstwo domowe

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Poziom  dochodu rozporządzalnego na gospodarstw o domowe, ujętego w  skali 

m iesięcznej rozkłada się następująco: dochód 2501-3500 zł osiąga 31%  gospodarstw  

dom owych, 1501-2500 zł -  26% , 3501-4500 zł -  21% , 4501- i więcej zł -  16%, poniżej 

1500 zł -  6% gospodarstw.

Wykres nr 14. Miejsce zamieszkania

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W śród badanych gospodarstw  dom ow ych 77%  stanow ią m ieszkańcy m iasta Skawina, 

17% powiatu krakow skiego -  gm iny Skawina, a 6% m iasta Krakowa.
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5. W y p ra c o w a n e  k o n ce p c je  m ode low e d z ia ła ń  po lityk i 

ro d z in n e j  w  św ietle  w y n ik ó w  b a d a ń  w łasn y ch

5.1. Socjografia respondentów

Analiza w yników  badań w  tabelach krzyżow ych służy określeniu w artości 

w skaźników  w edług zm iennych niezależnych.

Poziom  dochodu rozporządzalnego, w  tym  fundusz swobodnej decyzji, stanowi 

w ażne kryterium  oceny m ożliw ości konsum pcyjnych gospodarstw  dom ow ych i rodzin.

M ożliw ość zaspokojenia w szystkich potrzeb zadeklarow ało 64%  badanych z ponad 

połow y gospodarstw  dom owych osiągających najw yższe dochody -  powyżej 4501 

i więcej zł. W ystarczający poziom  dochodów, ale w ym agający zachow ania 

ograniczonego (oszczędnego) poziom u życia, deklaruje 70%  badanych m ających 

w ykształcenie zaw odow e i niższe. N iew ystarczający poziom  dochodów, który nie 

pozw ala gospodarstw om  dom ow ym  zaspokoić niektórych potrzeb, dotyczy 38%  rodzin 

posiadających troje i więcej dzieci. D otyczy to także 60%  badanych m ających 

gospodarstw a dom owe osiągające dochody poniżej 1500 zł, a dla 20%  dochód ten  jest 

niew ystarczający na zaspokojenie w iększości potrzeb.

Tabela nr 18. Subiektywne określenie możliwości zaspokojenia potrzeb za pomocą dochodu 
rozporządzalnego_________________________________________________________________

Subiektywne określenie 
możliwości zaspokojenia 
potrzeb za pomocą dochodu 
rozporządzalnego

% według zmiennej niezależnej

SumaJest wystarczaj ący, 
na nic nie brakuje

Jest wystarczaj ący, 
ale musimy żyć 

oszczędnie

Jest
niewystarczaj ący, 

brakuje na 
zaspokojenie 

niektórych potrzeb

Jest
niewystarczaj ący, 

brakuje na 
zaspokojenie 

większości potrzeb

Płeć: Kobieta 22 34 33 11 100%

Mężczyzna 20 20 53 7 100%

Wykształcenie: Wyższe 31 24 31 14 100%

Średnie 18 34 36 12 100%

Zawodowe i niższe 15 70 15 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 25 25 33 17 100%

2 26 36 31 7 100%

3 i więcej 12 33 38 17 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 20 60 20 100%

1501-2500 zł 4 39 39 18 100%

2501-3500 zł 7 43 43 7 100%

3501-4500 zł 26 37 21 16 100%

4501 i więcej zł 64 22 14 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejnym  w ażnym  ekonom icznym  w yznacznikiem  zam ożności gospodarstw  

dom ow ych jes t oprócz poziom u dochodu poziom  w ydatków  na żywność. D o 1/4 

dochodu wydaje na żyw ność 43%  gospodarstw  dom ow ych osiągających najw yższe 

dochody, tj. 4501 i więcej zł, a także 41%  gospodarstw  dom ow ych należących do 

badanych z w ykształceniem  wyższym. Znacznie więcej gospodarstw  dom ow ych w ydaje 

na żyw ność do 2/4 dochodu -  jes t to  47%  gospodarstw  dom ow ych należących do 

badanych z w ykształceniem  w yższym  i 59% z w ykształceniem  średnim. Tyle samo 

dochodu, tj. 2/4, wydaje na żywność 50%  badanych m ających rodziny z jednym  

dzieckiem  i 57%  z dw ojgiem  dzieci, a także 80% gospodarstw  dom owych, należących 

do badanych osiągających dochody poniżej 1500 zł, 48%  -  w  przedziale 1501-2500 zł, 

53% -  w  przedziale 3501-4500 zł. D o 3/4 dochodu wydaje na żyw ność 33% 

gospodarstw  dom ow ych należących do badanych z w ykształceniem  zaw odow ym  

i niższym, 33%  rodzin badanych z jednym  dzieckiem  i 33%  z trojgiem  i więcej dziećmi.

Tabela nr 19. Poziom wydatków na żywność
Poziom wydatków na 
żywność

% według zmiennej niezależnej Suma
Do lA  dochodu Do 2/4  dochodu Do % dochodu Więcej niż %

Płeć: Kobieta 26 52 19 3 100%

Mężczyzna 27 53 13 7 100%

Wykształcenie: Wyższe 41 47 9 3 100%

Średnie 18 59 23 0 100%

Zawodowe i niższe 8 42 33 17 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 17 50 33 0 100%

2 32 57 9 2 100%

3 i więcej 17 42 33 8 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 80 20 0 100%

1501-2500 zł 17 48 26 9 100%

2501-3500 zł 30 59 11 0 100%

3501-4500 zł 21 53 21 5 100%

4501 i więcej zł 43 36 21 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępnym  pow ażnym  obciążeniem  budżetów  gospodarstw  dom ow ych jes t poziom  

w ydatków  na energię. D o 1/4 dochodu wydaje na energię 62%  gospodarstw  dom ow ych 

należących do badanych z w ykształceniem  wyższym , 50% -  do badanych m ających 

rodziny z dwojgiem  dzieci. D o 2/4 dochodu wydaje na energię 73%  gospodarstw  

dom ow ych należących do badanych z w ykształceniem  zaw odow ym  i niższym, 50% -  

rodziny badanych z jednym  dzieckiem , 50% -  badanych m ających gospodarstw a 

dom ow e osiągające dochody 1501-2500 zł, a także 48%  w  przedziale 2501-3500 zł. D o 

3/4 dochodu wydaje 40%  gospodarstw  domowych, osiągających najniższe dochody -  

poniżej 1500 zł.
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Tabela nr 20. Poziom wydatków na energię

Poziom wydatków na 
energię

% według zmiennej niezależnej
SumaDo lA  dochodu Do 2/4  dochodu Do % dochodu Więcej niż %

Płeć: Kobieta 4 65 27 4 100%

Mężczyzna 13 50 37 0 100%

Wykształcenie: Wyższe 62 23 12 3 100%

Średnie 43 39 16 2 100%

Zawodowe i niższe 0 73 27 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 34 50 8 8 100%

2 50 36 14 0 100%

3 i więcej 39 30 26 5 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 20 40 40 0 100%

1501-2500 zł 27 50 18 5 100%

2501-3500 zł 34 48 14 4 100%

3501-4500 zł 47 32 21 0 100%

4501 i więcej zł 93 0 7 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Zm ienne w pływ ające na poziom  dzietności to  przede w szystkim  poziom  dochodów, 

kształtujący m ożliw ości nabyw cze gospodarstw  dom owych, czyli m ożliwości 

ekonom iczno-kulturow e; szczególnie w ażne jes t także -  w  Polsce w  kraju o słabej 

jeszcze gospodarce -  w sparcie socjalne ze strony państwa.

Poziom  dochodów  gospodarstw  dom ow ych jes t tą  zmienną, k tóra  w pływ a na plan 

prokreacji. Posiadanie dzieci stanowi pow ażne obciążenie budżetów  gospodarstw  

dom owych. D ochód gospodarstw  dom ow ych badanych, osiągających dochody na 

poziom ie poniżej 1500 zł, stanowi bardzo mały procent w  badanej próbie. Jednak je s t to 

wskaźnik, że rodziny żyjące na bardzo niskim  poziom ie -  biedy lub naw et ubóstw a -  są 

w  społeczeństw ie i pom im o znacznych trudności starają się w  nim  funkcjonow ać, co 

w iąże się z zaspokojeniem  potrzeby przynależności, szacunku, poznawczej i potrzeb 

estetycznych. G ospodarstw a dom owe osiągające dochody na poziom ie 1501-2500 zł to 

najczęściej gospodarstw a dom owe badanych z w ykształceniem  zaw odow ym  i niższym  

-  54% oraz rodziny badanych z jednym  dzieckiem  -  50%. D ochody na poziom ie 2501 

3500 zł osiąga najczęściej 33%  gospodarstw  dom ow ych należących do badanych 

kobiet, 39%  -  do badanych z w ykształceniem  średnim, 31%  -  do badanych 

z w ykształceniem  zaw odow ym  i niższym, a także 37%  rodzin badanych z dwojgiem  

dzieci. D ochody na poziom ie 3501-4500 zł osiąga 25%  rodzin badanych z jednym  

dzieckiem  w  rodzinie i 25%  z trojgiem  i więcej dziećm i w  rodzinie. D ochody na 

poziom ie 4501 i więcej złotych osiąga najwięcej gospodarstw  dom ow ych należących do 

badanych z w ykształceniem  w yższym  -  28%.
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Tabela nr 21. Poziom dochodów gospodarstw domowych

Poziom dochodów 
gospodarstw domowych

% według zmiennej niezależnej
SumaPoniżej 1500 zł 1501-2500 zł 2501-3500 zł 3501-4500 zł 4501 i więcej zł

Płeć: Kobieta 5 26 33 21 15 100%

Mężczyzna 8 23 23 23 23 100%

Wykształcenie: Wyższe 3 25 22 22 28 100%

Średnie 7 19 39 23 12 100%

Zawodowe i niższe 0 54 31 15 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 0 50 17 25 8 100%

2 4 21 37 19 19 100%

3 i więcej 13 25 25 25 12 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  w skaźnikiem  m ożliw ości ekonom icznych gospodarstw  dom ow ych są 

oszczędności, które najczęściej posiadają gospodarstw a dom owe badanych 

z w ykształceniem  w yższym  -  64%, a także zaw odow ym  i niższym  -  54%, a następnie 

rodziny badanych z jednym  dzieckiem  -  58% i dwójką dzieci -  53%. G ospodarstw a 

dom ow e badanych osiągające dochody na poziom ie poniżej 1500 zł w  ogóle nie m ają 

oszczędności. W śród gospodarstw  dom ow ych badanych, osiągających dochody na 

poziom ie 1501-2500 zł, ty lko 26%  posiada oszczędności. W  grupie gospodarstw  

dom ow ych badanych osiągających dochody na poziom ie 2501-3500 zł połow a -  50% 

m a oszczędności, zaś osiągających dochody na poziom ie 3501-4500 zł więcej niż 

połow a -  58%. W śród badanych z gospodarstw  dom ow ych osiągających najw yższe 

dochody, tj. 4501 i więcej zł, 86%  posiada oszczędności.

N astępnym  w ażnym  w skaźnikiem  jes t cel oszczędzania. W  gospodarstw ach 

dom ow ych badanych kobiet praw ie połowa, bo 47%, odkłada część dochodu na 

nioczekiw ane zdarzenia. Podobnie jes t w  40%  gospodarstw  dom ow ych badanych 

z w ykształceniem  wyższym , 50%  średnim  i 50%  z zaw odow ym  i niższym. W śród 

badanych m ających rodziny posiadające jedno  dziecko więcej niż połow a badanych, bo 

57%, deklaruje, że chce przeznaczyć swoje oszczędności na nieoczekiw ane zdarzenia, 

dotyczy to  również 44%  badanych z rodzin m ających dwoje dzieci oraz 39%  badanych 

z rodzin z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą.
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Tabela nr 22. Posiadanie i przeznaczenie oszczędności

Posiadanie oszczędności 
Przeznaczenie oszczędności

% według zmiennej niezależnej
SumaPosiadam

oszczędności
Nie posiadam 
oszczędności

Nieoczekiwane
zdarzenia

Pomoc
dzieciom

Wyposażenie
mieszkania

Płeć: Kobieta 49 51 47 26 27 100%

Mężczyzna 50 50 36 36 28 100%

Wykształcenie: Wyższe 64 36 40 31 29 100%

Średnie 37 63 50 21 29 100%

Zawodowe i niższe 54 46 50 25 25 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 58 42 57 14 29 100%

2 53 47 44 33 23 100%

3 i więcej 37 63 39 22 39 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 0 0 0 0 100%

1501-2500 zł 26 74 47 16 37 100%

2501-3500 zł 50 50 50 18 32 100%

3501-4500 zł 58 42 75 25 0 100%

4501 i więcej zł 86 14 22 45 33 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W  przypadku oceny długości urlopu m acierzyńskiego więcej niż połow a badanych 

uważa, że jego  długość jes t niewystarczająca. Tak uw aża 57% badanych kobiet, 53% 

badanych z w ykształceniem  wyższym , 59% ze średnim, 69%  z zaw odow ym  i niższym. 

Tego sam ego zdania je s t 67%  badanych m ających rodziny z jednym  dzieckiem , 50% 

z dw ojgiem  dzieci, 74%  z trojgiem  i więcej dziećmi. W yjątkiem  są gospodarstw a 

dom ow e badanych osiągających najniższe dochody, czyli poniżej 1500 zł, gdzie 

znaczna w iększość, bo 80%, uważa, że długość tego urlopu jes t wystarczająca.

Tabela nr 23. Ocena długości trwania urlopu macierzyńskiego

Ocena długości trwania urlopu 
macierzyńskiego

% według zmiennej niezależnej

SumaDługość trwania u. 
m. jest wystarczająca

Długość trwania 
u. m. jest 

niewystarczaj ąca

Płeć: Kobieta 43 57 100%

Mężczyzna 36 64 100%

Wykształcenie: Wyższe 47 53 100%

Średnie 41 59 100%

Zawodowe i niższe 31 69 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 33 67 100%

2 50 50 100%

3 i więcej 26 74 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 20 100%

1501-2500 zł 43 57 100%

2501-3500 zł 39 61 100%

3501-4500 zł 37 63 100%

4501 i więcej zł 31 69 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejnym  analizow anym  w skaźnikiem  jes t w ysokość ulgi podatkow ej dla osób 

w ychow ujących dzieci. Jej w ysokość została oceniona przez badanych w  sposób 

neutralny, czyli ani dobrze, ani źle. Jako bardzo dobrą i dobrą oceniło ją  30%  badanych 

z w ykształceniem  średnim, 33%  badanych m ających rodziny z jednym  dzieckiem , 29%  

z dw ojgiem  dzieci. N astępnie 40%  badanych osiągających dochody poniżej 1500 zł 

oraz 53% w  przedziale 3501-4500 zł. Jako bardzo złą i złą oceniło ją  46%  badanych 

z w ykształceniem  zaw odow ym  i niższym, 42%  badanych m ających rodziny z trojgiem  

dzieci i w iększą ich liczbą oraz 39%  badanych m ających gospodarstw a dom owe 

osiągające dochody w  przedziale 1501-2500 zł i 39%  w  przedziale 2501-3500 zł. D uży 

procent respondentów  nie m a zdania na ten  tem at -  58% badanych z w yższym  

w ykształceniem , 54%  z zaw odow ym  i niższym , 42%  badanych m ających rodziny 

z jednym  dzieckiem , 40%  badanych m ających gospodarstw a dom ow e osiągające 

dochody na poziom ie poniżej 1500 zł oraz 57%  osiągających dochody powyżej 4501 zł.

Tabela nr 24. Ocena wysokości ulgi podatkowej dla osób wychowujących dzieci
Ocena wysokości ulgi podatkowej 
dla osób wychowujących dzieci

% według zmiennej niezależnej Suma
Bardzo dobra/Dobra Ani dobra ani zła Bardzo zła/Zła

Płeć: Kobieta 29 36 35 100%

Mężczyzna 14 57 29 100%

Wykształcenie: Wyższe 8 58 34 100%

Średnie 30 34 36 100%

Zawodowe i niższe 0 54 46 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 33 42 25 100%

2 29 39 32 100%

3 i więcej 21 37 42 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 40 40 20 100%

1501-2500 zł 18 43 39 100%

2501-3500 zł 22 39 39 100%

3501-4500 zł 53 21 26 100%

4501 i więcej zł 7 57 36 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  elem entem  pom ocy socjalnej państw a jes t jednorazow a zapom oga 

przyznaw ana po urodzeniu dziecka, tzw. „becikow e” , która została pozytyw nie 

oceniona przez w iększość badanych, aczkolw iek odpowiedzi neutralne (ani dobrze, ani 

źle) stanow ią także wysoki procent. Bardzo dobrze i dobrze ocenia ją  59%  badanych 

z w ykształceniem  w yższym , 50% badanych m ających rodziny z jednym  dzieckiem, 

44%  z dwojgiem  dzieci oraz 46%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Tak samo 

uw aża 60%  gospodarstw  dom ow ych należących do badanych osiągających dochody 

poniżej 1500 zł, a także 50%  osiągających dochody powyżej 4501 i więcej zł. Zdania na 

ten  tem at nie m a duża część badanych -  46%  z w ykształceniem  zaw odow ym  i niższym,
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42%  badanych m ających rodziny z jednym  dzieckiem  oraz 37%  badanych 

z gospodarstw  dom ow ych osiągających dochody w  przedziale 3501-4500 zł.

Tabela nr 25. Ocena jednorazowej zapomogi, przyznawanej po urodzeniu dziecka, tzw. „Becikowego”
Ocena jednorazowej zapomogi, 
przyznawanej po urodzeniu 
dziecka, tzw. „Becikowego”

% według zmiennej niezależnej
Suma

Bardzo dobra/Dobra Ani dobra ani zła Bardzo zła/Zła

Płeć: Kobieta 48 30 22 100%

Mężczyzna 46 27 27 100%

Wykształcenie: Wyższe 59 26 15 100%

Średnie 39 22 39 100%

Zawodowe i niższe 31 46 23 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 50 42 8 100%

2 44 28 28 100%

3 i więcej 46 21 33 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 60 20 20 100%

1501-2500 zł 44 39 17 100%

2501-3500 zł 39 22 39 100%

3501-4500 zł 47 37 16 100%

4501 i więcej zł 50 7 43 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępnym  elem entem  polityki socjalnej państw a jes t m ożliwość skorzystania 

z urlopu dla ojców  (tzw. „tacierzyńskiego”). M ożliw ość skorzystania z tej formy urlopu 

pozytyw nie oceniło 69%  badanych z w ykształceniem  w yższym , 57% ze średnim  i 69% 

z zaw odow ym  i niższym. Tak samo ocenia tę  m ożliw ość 59% badanych m ających 

rodziny z jednym  dzieckiem , 66%  z dwojgiem  dzieci i 58% z trojgiem  dzieci i w iększą 

ich liczbą oraz 80%  badanych m ających gospodarstw a dom owe osiągające dochody 

poniżej 1500 zł, 68%  w  przedziale 2501-3500 zł i 68%  w  przedziale 3501-4500 zł.

Tabela nr 26. Ocena możliwości skorzystania z urlopu przez ojców
Ocena możliwości skorzystania 
z urlopu przez oj ców

% według zmiennej niezależnej Suma
Bardzo dobra/Dobra Ani dobra ani zła Bardzo zła/Zła

Płeć: Kobieta 63 24 13 100%

Mężczyzna 60 20 20 100%

Wykształcenie: Wyższe 69 17 14 100%

Średnie 57 29 14 100%

Zawodowe i niższe 69 23 8 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 59 25 16 100%

2 66 24 10 100%

3 i więcej 58 21 21 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 0 20 100%

1501-2500 zł 52 35 13 100%

2501-3500 zł 68 25 7 100%

3501-4500 zł 68 21 11 100%

4501 i więcej zł 58 21 21 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejnym  elem entem  polityki socjalnej państw a jest dostępność żłobków  

i przedszkoli, k tóra została przez badanych oceniona zdecydow anie źle. Bardzo źle i źle 

została oceniona przez 67%  badanych kobiet i 67%  badanych m ężczyzn. Źle i bardzo 

źle ocenia ją  58% badanych z w ykształceniem  wyższym , 72%  ze średnim, 58% 

z zaw odow ym  i niższym. N astępnie 50% badanych m ających rodziny z jednym  

dzieckiem, 75%  z dwojgiem  dzieci, 54%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Bardzo 

źle i źle oceniło rów nież 60%  badanych, których gospodarstw a dom ow e osiągają 

dochody na poziom ie poniżej 1500 zł, 66%  -  w  przedziale 1501-2500 zł, 64%  -  

w  przedziale 2501-3500 zł, 79%  -  w  przedziale 3501-4500 zł i 72%  -  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 27. Ocena dostępności żłobków i przedszkoli dla dzieci rodziców pracujących
Ocena dostępności żłobków 
i przedszkoli dla dzieci rodziców 
pracuj ących

% według zmiennej niezależnej
Suma

Bardzo dobra/Dobra Ani dobra ani zła Bardzo zła/Zła

Płeć: Kobieta 22 11 67 100%

Mężczyzna 13 20 67 100%

Wykształcenie: Wyższe 24 18 58 100%

Średnie 21 7 72 100%

Zawodowe i niższe 21 21 58 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 42 8 50 100%

2 14 11 75 100%

3 i więcej 25 21 54 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 40 0 60 100%

1501-2500 zł 17 17 66 100%

2501-3500 zł 25 11 64 100%

3501-4500 zł 21 0 79 100%

4501 i więcej zł 7 21 72 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W  przypadku kolejnego elem entu polityki socjalnej państw a, jak im  jes t polityka 

m ieszkaniowa, duża część respondentów  nie m a zdania na jej tem at. N eutralnie 

oceniona została przez 48%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 43%  ze średnim, 

64%  z zaw odow ym  i niższym , a także przez 58% badanych m ających rodziny z jednym  

dzieckiem, 40%  z dw ojgiem  dzieci i 64%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. 

N eutralnie została oceniona rów nież przez 57%  badanych m ających gospodarstw a 

dom ow e osiągające 1501-2500 zł, 44%  -  w  przedziale 2501-3500 zł, 72%  -  powyżej 

4501 zł. Bardzo źle i źle została oceniona przez 50% badanych z w ykształceniem  

średnim, 40%  badanych m ających rodziny z dw ojgiem  dzieci, przez 60%  badanych 

z gospodarstw  dom ow ych osiągających dochody na poziom ie poniżej 1500 zł, 44%  

w  przedziale 2501-3500 zł, 47%  w  przedziale 3501-4500 zł.
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Tabela nr 28. Ocena polityki mieszkaniowej państwa
Ocena polityki mieszkaniowej 
państwa

% według zmiennej niezależnej Suma
Bardzo dobra/Dobra Ani dobra ani zła Bardzo zła/Zła

Płeć: Kobieta 14 49 37 100%

Mężczyzna 15 46 39 100%

Wykształcenie: Wyższe 27 48 25 100%

Średnie 7 43 50 100%

Zawodowe i niższe 21 63 16 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 8 58 34 100%

2 20 40 40 100%

3 i więcej 4 64 32 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 20 20 60 100%

1501-2500 zł 8 57 35 100%

2501-3500 zł 12 44 44 100%

3501-4500 zł 18 35 47 100%

4501 i więcej zł 14 72 14 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępnie poproszono badanych o ustosunkow anie się do podanych tw ierdzeń 

dotyczących oceny polityki rodzinnej, w  kontekście obaw  zw iązanych z prokreacją. 

Bardzo słabo zostało ocenione przez badanych w sparcie ze strony państw a w  zakresie 

pom ocy m edycznej, edukacji oraz dostępu do żłobków  i przedszkoli. Z tym  

tw ierdzeniem  zgodziło się 76%  badanych kobiet, 88% badanych m ężczyzn, 82% 

badanych z w ykształceniem  wyższym , 77%  ze średnim  i 62%  z zaw odow ym  i niższym. 

Podobnie w ypow iedziało się 67%  badanych m ających rodziny z jednym  dzieckiem , 

83%  z dw ojgiem  dzieci, 71%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą, a także 100% 

badanych z gospodarstw  dom ow ych osiągających dochody poniżej 1500 zł, 66%  

w  przedziale 1501-2500 zł, 75%  w  przedziale 2501-3500 zł, 89% w  przedziale 3501

4500 zł, 72%  osiągających dochody powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 29. Wsparcie ze strony państwa jest słabe w zakresie pomocy medycznej, edukacji, dostępu do 
żłobków i przedszkoli
Wsparcie ze strony państwa jest 
słabe w  zakresie pomocy 
medycznej, edukacji, dostępu do 
żłobków i przedszkoli

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 76 i5 9 i00%

Mężczyzna SS 6 6 i00%

Wykształcenie: Wyższe S2 i5 3 i00%

Średnie 77 i4 9 i00%

Zawodowe i niższe 62 i5 23 i00%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 67 25 S i00%

2 S3 i2 5 i00%

3 i więcej l i i3 i6 i00%

Dochody: Poniżej 1500 zł i00 0 0 i00%

1501-2500 zł 66 i7 i7 i00%

2501-3500 zł 75 2i 4 i00%

3501-4500 zł S9 0 i i i00%

4501 i więcej zł 72 2i 7 i00%

Obawy związane z urodzeniem dziecka 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W arunki m ieszkaniow e i sanitarne to kolejne czynniki opóźniające decyzje związane 

z prokreacją. Zdecydow ana w iększość respondentów  zgodziła się z tym  stwierdzeniem: 

77%  badanych kobiet i 60%  badanych m ężczyzn, 74%  badanych z w ykształceniem  

wyższym , 80% ze średnim, 62%  z zaw odow ym  i niższym. Tak samo w ypow iedziało się 

67%  badanych m ających rodziny z jednym  dzieckiem, 76%  z dw ojgiem  dzieci, 75%  

z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą, a także 80%  badanych m ających gospodarstw a 

dom ow e osiągające dochody poniżej 1500 zł, 65%  w  przedziale 1501-2500 zł, 89% 

w  przedziale 2501-3500 zł, 84%  w  przedziale 3501-4500 zł.

Tabela nr 30. Niewystarczające warunki mieszkaniowe, za małe mieszkanie, złe warunki sanitarne
Niewystarczaj ące warunki 
mieszkaniowe, za małe 
mieszkanie, złe warunki sanitarne

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 77 i4 9 i00%

Mężczyzna 60 27 i3 i00%

Wykształcenie: Wyższe 74 20 6 i00%

Średnie S0 9 i i i00%

Zawodowe i niższe 62 23 i5 i00%

Liczba dzieci w  rodzinie: i 67 25 S i00%

2 76 i9 5 i00%

3 i więcej 75 4 2i i00%

Dochody: Poniżej 1500 zł S0 20 0 i00%

i5 0 i-2500  zł 65 22 i3 i00%

250i-3500 zł S9 7 4 i00%

350i-4500 zł S4 5 i i i00%

4501 i więcej zł 43 36 2i i00%

Obawy związane z urodzeniem dziecka
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Zdecydow ana w iększość respondentów  zgadza się także z tw ierdzeniem , że 

prokreacji m ogą tow arzyszyć obawy zw iązane z obniżeniem  poziom u życia 

i w ystarczalnością dochodu po urodzeniu dziecka. Tego zdania jes t 83% badanych 

kobiet i 60%  badanych m ężczyzn, 85% badanych z w ykształceniem  wyższym , 75%  ze 

średnim, 70%  z zaw odow ym  i niższym. Podobnie uw aża 67%  badanych m ających 

rodziny z jednym  dzieckiem , 83%  z dw ojgiem  dzieci, 75%  z trojgiem  dzieci i w iększą 

ich liczbą oraz 66%  badanych m ających gospodarstw a dom ow e osiągające dochód 

poniżej 1500 zł.

Tabela nr 31. Obawy związane z obniżeniem poziomu życia i wystarczalnością dochodów

Obawy związane z obniżeniem 
poziomu życia i wystarczalnością 
dochodów

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 83 11 6 100%

Mężczyzna 60 20 20 100%

Wykształcenie: Wyższe 85 12 3 100%

Średnie 75 14 11 100%

Zawodowe i niższe 70 15 15 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 67 25 8 100%

2 83 12 5 100%

3 i więcej 75 8 17 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 66 44 0 100%

1501-2500 zł 50 41 9 100%

2501-3500 zł 59 33 8 100%

3501-4500 zł 53 44 3 100%

4501 i więcej zł 53 41 6 100%

Obawy związane z urodzeniem dziecka 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Badani zgodzili się w  znacznej w iększości rów nież z tw ierdzeniem , że kobiety 

obawiają się utraty pracy po urlopie m acierzyńskim . Tak uw aża 89% badanych kobiet 

i 73%  badanych m ężczyzn, 91%  badanych z w ykształceniem  w yższym , 87%  ze 

średnim, 70%  z zaw odow ym  i niższym. Z tą  opinią zgadza się 75%  badanych m ających 

rodziny z jednym  dzieckiem , 91%  z dwojgiem  dzieci, 80% z trojgiem  dzieci i w iększą 

ich liczbą, a także 100% badanych m ających gospodarstw a dom owe osiągające 

dochody poniżej 1500 zł, 78%  w  przedziale 1501-2500 zł, 89% w  przedziale 2501 

3500 zł, 90%  w  przedziale 3501-4500 zł, 80% powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 32. Obawa kobiet przed utratą pracy po urodzeniu dziecka

Obawa kobiet przed utratą pracy 
po urodzeniu dziecka

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 89 4 7 100%

Mężczyzna 73 6 20 100%

Wykształcenie: Wyższe 91 6 3 100%

Średnie 87 0 13 100%

Zawodowe i niższe 70 15 15 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 75 17 8 100%

2 91 4 5 100%

3 i więcej 80 0 20 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 100 0 0 100%

1501-2500 zł 78 9 13 100%

2501-3500 zł 89 0 11 100%

3501-4500 zł 90 5 5 100%

4501 i więcej zł 80 7 13 100%

Obawy związane z urodzeniem dziecka 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Tak samo jak  w  poprzednich tw ierdzeniach znaczna w iększość badanych zgodziła 

się, że jednym  z czynników  opóźniających prokreację jes t obaw a przed trudnościam i 

w  pogodzeniu obow iązków  dom ow ych i zawodowych. U w aża tak  71%  badanych kobiet 

i 60%  badanych m ężczyzn, 79%  badanych z w ykształceniem  w yższym , 66%  ze 

średnim  i 62%  z zaw odow ym  i niższym, a także 84% badanych m ających rodziny 

z jednym  dzieckiem , 68%  z dw ojgiem  dzieci i 63%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich 

liczbą. Podobnego zdania je s t 80%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają 

dochody poniżej 1500 zł, 65%  w  przedziale 1501-2500 zł, 72%  w  przedziale 2501-3500 

zł, 79%  w  przedziale 3501-4500 zł, 50%  osiągających dochody powyżej 4501 zł.

Tabela nr 33. Obawa przed trudnościami z pogodzeniem obowiązków domowych z pracą

Obawa przed trudnościami 
z pogodzeniem obowiązków  
domowych z pracą

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 71 13 16 100%

Mężczyzna 60 20 20 100%

Wykształcenie: Wyższe 79 12 9 100%

Średnie 66 9 25 100%

Zawodowe i niższe 62 23 15 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 84 8 8 100%

2 68 18 14 100%

3 i więcej 63 8 29 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 20 0 100%

1501-2500 zł 65 9 26 100%

2501-3500 zł 72 14 14 100%

3501-4500 zł 79 5 16 100%

4501 i więcej zł 50 29 21 100%

Obawy związane z urodzeniem dziecka
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Znaczna w iększość badanych zgodziła się też z twierdzeniem , że działania państw a 

w  obszarze polityki rodzinnej pow inny zachęcać rodziny do prokreacji. Tego zdania jes t 

67%  badanych kobiet i 93%  badanych m ężczyzn, 80%  badanych z w ykształceniem  

wyższym , 72%  ze średnim, a także 67%  badanych m ających rodziny z jednym  

dzieckiem , 73%  z dwojgiem  dzieci i 74%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. 

Podobne opinie w yraża 60%  badanych m ających gospodarstw a dom owe osiągające 

dochody poniżej 1500 zł, 70%  w  przedziale 1501-2500 zł, 75%  w  przedziale 2501-3500 

zł, 63%  w  przedziale 3501-4500 zł i 79%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 34. Działania państwa w obszarze polityki społecznej powinny zachęcać rodziny do posiadania 
dzieci
Działania państwa w obszarze 
polityki społecznej powinny 
zachęcać rodziny do posiadania 
dzieci

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 67 20 13 100%

Mężczyzna 93 0 7 100%

Wykształcenie: Wyższe 80 14 6 100%

Średnie 72 14 14 100%

Zawodowe i niższe 46 31 23 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 67 25 8 100%

2 73 17 10 100%

3 i więcej 74 13 13 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 60 40 0 100%

1501-2500 zł 70 17 13 100%

2501-3500 zł 75 11 14 100%

3501-4500 zł 63 26 11 100%

4501 i więcej zł 79 7 14 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępnie przedstaw iono respondentom  propozycje zm ian w  obszarach polityki 

rodzinnej, dotyczące ochrony praw  kobiet pracujących i będących w  ciąży, ułatw ienia 

dostępu do żłobków  i przedszkoli dla rodziców  pracujących oraz zm niejszenia kosztów  

opieki i w ydłużenia urlopu m acierzyńskiego. K olejne propozycje zm ian to  w ypłata 

com iesięcznego zasiłku rodzinnego, podniesienie progu dochodow ego upraw niającego 

do pobierania zasiłku rodzinnego, ujednolicenie czasu pracy do ośmiu godzin na dobę.

Zdecydow ana w iększość badanych zgodziła się z tym, że należy chronić kobiety 

pracujące, a zw łaszcza te  będące w  ciąży. Tego zdania je s t 84%  badanych kobiet i 80% 

badanych m ężczyzn, 91%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 82% ze średnim  

i 70%  z zaw odow ym  i niższym, a także 84% badanych m ających rodziny z jednym  

dzieckiem  i 87% z dw ojgiem  dzieci, a także 75%  z trojgiem  i więcej dziećmi. Podobne 

opinie w yraża 80% badanych m ających gospodarstw a dom owe osiągające dochody
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poniżej 1500 zł, 87% w  przedziale 1501-2500 zł, 81% w  przedziale 2501-3500 zł, 84% 

w  przedziale 3501-4500 zł i 79%  osiągających dochód powyżej 4501 zł.

Tabela nr 35. Ochrona praw wszystkich pracujących kobiet i szczególnie będących w ciąży

Ochrona praw wszystkich 
pracujących kobiet i szczególnie 
będących w ciąży

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 84 8 8 100%

Mężczyzna 80 7 13 100%

Wykształcenie: Wyższe 91 3 6 100%

Średnie 82 9 9 100%

Zawodowe i niższe 70 15 15 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 84 8 8 100%

2 87 7 5 100%

3 i więcej 75 8 17 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 20 0 100%

1501-2500 zł 87 9 4 100%

2501-3500 zł 81 4 15 100%

3501-4500 zł 84 11 5 100%

4501 i więcej zł 79 7 14 100%

Działania polityki rodzinnej, które przyczyniłyby się do zwiększenia liczby urodzeń 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W  przypadku ułatw ienia dostępu do żłobków  i przedszkoli dla dzieci z rodzin, 

w  których oboje rodzice pracują, oraz zm niejszenia kosztów  opieki w  w ym ienionych 

instytucjach, tak  samo jak  poprzednio w iększość badanych zgodziła się, że takie 

działania przyczyniłyby się do zw iększenia liczby urodzeń. Tak uw aża 85% badanych 

kobiet i 80%  badanych m ężczyzn, 97%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 79%  ze 

średnim  i 70%  z zaw odow ym  i niższym, a także 75% badanych m ających jedno  dziecko 

w  rodzinie, 89% z dwojgiem  dzieci, 65%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. 

Podobnie uw aża 60%  badanych, w  których gospodarstw ach dom ow ych osiągane 

dochody są niższe niż 1500 zł, 83% w  przedziale 1501-2500 zł, 84% w  przedziale 2501 

3500 zł, 84% w  przedziale 3501-4500 zł i 86%  osiągający powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 36. Ułatwienie dostępu do żłobków i przedszkoli dla dzieci, w rodzinach gdzie rodzice pracują, 
zmniejszenie kosztów opieki w żłobkach i przedszkolach
Ułatwienie dostępu do żłobków  
i przedszkoli dla dzieci w  
rodzinach gdzie rodzice pracują, 
zmniejszenie kosztów opieki w  
żłobkach i przedszkolach

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 85 5 10 100%

Mężczyzna 80 6 14 100%

Wykształcenie: Wyższe 97 0 3 100%

Średnie 79 7 14 100%

Zawodowe i niższe 70 15 15 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 75 8 17 100%

2 89 0 11 100%

3 i więcej 65 20 15 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 60 20 20 100%

1501-2500 zł 83 4 13 100%

2501-3500 zł 84 4 12 100%

3501-4500 zł 84 5 11 100%

4501 i więcej zł 86 7 7 100%

Działania polityki rodzinnej, które przyczyniłyby się do zwiększenia liczby urodzeń 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejną propozycją zm ian w  obszarze działań polityki rodzinnej je s t w ydłużenie 

urlopu m acierzyńskiego. W  tym  przypadku także w iększość respondentów  zgodziła się, 

że takie działania przyczyniłyby się do zw iększenia liczby urodzeń. Tak uw aża 72%  

badanych kobiet i 67%  badanych m ężczyzn, 85% badanych z w ykształceniem  

wyższym , 61%  ze średnim  i 69%  z zaw odow ym  i niższym, a także 66%  badanych 

m ających jedno  dziecko w  rodzinie, 73%  z dwojgiem  dzieci i 71%  z trojgiem  dzieci 

i w iększą ich liczbą. Rów nie pozytyw nie do tej propozycji ustosunkow ało się 66% 

badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 61%  

w  przedziale 1501-2500 zł, 73%  w  przedziale 2501-3500 zł, 79%  w  przedziale 3501

4500 zł, 79%  powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 37. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego

Wydłużenie urlopu 
macierzyńskiego

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 72 20 8 100%

Mężczyzna 67 26 7 100%

Wykształcenie: Wyższe 85 12 3 100%

Średnie 61 30 9 100%

Zawodowe i niższe 69 8 23 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 66 17 17 100%

2 73 24 3 100%

3 i więcej 71 16 13 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 66 17 17 100%

1501-2500 zł 61 26 13 100%

2501-3500 zł 73 15 12 100%

3501-4500 zł 79 16 5 100%

4501 i więcej zł 79 21 0 100%

Działania polityki rodzinnej, które przyczyniłyby się do zwiększenia liczby urodzeń 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejną propozycją zm ian w  obszarze polityki rodzinnej, która także została 

oceniona pozytyw nie przez respondentów , jest w prow adzenie zasiłku rodzinnego 

w ypłacanego co miesiąc. Z tą  propozycją zgodziło się 80% badanych kobiet, 83% 

badanych z w ykształceniem  w yższym , 70%  ze średnim  i 75%  z zaw odow ym  i niższym, 

a także 75%  m ających jedno  dziecko, 73%  z dw ojgiem  dzieci, 75%  z trojgiem  dzieci 

i w iększą ich liczbą. Podobnie uw aża 100% badanych, których gospodarstw a dom owe 

osiągają dochody poniżej 1500 zł, 83% w  przedziale 1501-2500 zł, 70%  w  przedziale 

2501-3500 zł, 80% w  przedziale 3501-4500 zł, 65%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 38. Comiesięczna wypłata zasiłku rodzinnego
Wypłata zasiłku rodzinnego co 
miesiąc i rozliczanie wydatków na 
podstawie faktur za zakupione 
towary, związane z opieką nad 
dzieckiem w odpowiedniej 
instytucji publicznej

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 80 10 10 100%

Mężczyzna 46 27 27 100%

Wykształcenie: Wyższe 83 12 5 100%

Średnie 70 14 16 100%

Zawodowe i niższe 75 6 19 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 75 8 17 100%

2 73 16 11 100%

3 i więcej 75 8 17 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 100 0 0 100%

1501-2500 zł 83 4 13 100%

2501-3500 zł 70 11 19 100%

3501-4500 zł 80 10 10 100%

4501 i więcej zł 65 28 7 100%

Działania polityki rodzinnej, które przyczyniłyby się do zwiększenia liczby urodzeń
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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N astępną propozycją m odernizacji polityki rodzinnej, je s t podniesienie progu 

dochodow ego upraw niającego do pobierania zasiłku rodzinnego. Tego zdania je s t 79% 

badanych kobiet i 60%  badanych m ężczyzn, 79%  badanych z w ykształceniem  

wyższym , 79%  ze średnim  i 62%  z zaw odow ym  i niższym. N astępnie 66%  badanych 

m ających jedno  dziecko w  rodzinie, 80%  z dw ojgiem  dzieci i 70%  z trojgiem  i więcej 

dziećmi. Dalej 100% badanych osiągających dochody poniżej 1500 zł, 70% 

w  przedziale 1501-2500 zł, 81% w  przedziale 2501-3500 zł i 78%  w  przedziale 3501

4500.

Tabela nr 39. Podniesienie progu dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego

Podniesienie progu dochodowego 
uprawniającego do pobierania 
zasiłku rodzinnego

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 79 5 16 100%

Mężczyzna 60 20 20 100%

Wykształcenie: Wyższe 79 9 12 100%

Średnie 79 5 16 100%

Zawodowe i niższe 62 7 31 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 66 17 17 100%

2 80 4 16 100%

3 i więcej 70 13 17 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 100 0 0 100%

1501-2500 zł 70 13 17 100%

2501-3500 zł 81 0 19 100%

3501-4500 zł 78 11 11 100%

4501 i więcej zł 65 7 28 100%

Działania polityki rodzinnej, które przyczyniłyby się do zwiększenia liczby urodzeń 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  elem entem  polityki rodzinnej je s t znorm alizow anie czasu pracy do ośmiu 

godzin w  ciągu doby. W  tym  przypadku zdania respondentów  są bardziej podzielone, 

ale także na tym  gruncie przew ażają odpowiedzi pozytywne. Z pow yższym  

tw ierdzeniem  zgadza się 70%  badanych kobiet, 74%  badanych z w ykształceniem  

wyższym , 61%  ze średnim  i 61%  z zaw odow ym  i niższym, a także 58% m ających jed  no 

dziecko w  rodzinie, 68%  z dwojgiem  dzieci i 63%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich 

liczbą. Podobnie uw aża 80%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają 

dochody poniżej 1500 zł, 61%  w  przedziale 1501-2500 zł, 67%  w  przedziale 2501 

3500 zł, 74%  w  przedziale 3501-4500 zł i 58% powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 40. Znormalizowanie czasu pracy do stałych godzin (8 godzin dziennie), w stałych porach

Znormalizowanie czasu pracy do 
stałych godzin (8 godzin 
dziennie), w stałych porach

% według zmiennej niezależnej

SumaCałkowicie się 
zgadzam/Zgadzam się

Nie mam zdania
Całkowicie się nie 

zgadzam/Nie zgadzam 
się

Płeć: Kobieta 70 15 15 100%

Mężczyzna 47 20 33 100%

Wykształcenie: Wyższe 74 18 8 100%

Średnie 61 16 23 100%

Zawodowe i niższe 61 8 31 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 58 25 17 100%

2 68 16 16 100%

3 i więcej 63 12 25 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 20 0 100%

1501-2500 zł 61 22 17 100%

2501-3500 zł 67 7 26 100%

3501-4500 zł 74 10 16 100%

4501 i więcej zł 58 21 21 100%

Działania polityki rodzinnej, które przyczyniłyby się do zwiększenia liczby urodzeń 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

O cena polityki rządu dotycząca spraw społecznych, została oceniona przez 

respondentów  bardzo źle i źle. Bardzo źle i źle oceniona została przez 73%  badanych 

kobiet i 67%  badanych m ężczyzn, 56%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 81% ze 

średnim  i 77%  z zaw odow ym  i niższym, a także przez 58% badanych m ających jedno 

dziecko, 68%  z dw ojgiem  dzieci i 88% z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Podobnie 

uw aża 80% badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 

zł, 83% w  przedziale 1501-2500 zł, 70%  w  przedziale 2501-3500 zł, 74%  w  przedziale 

3501-4500 zł i 64%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 41. Ocena polityki rządu dotycząca spraw społecznych (pomoc rodzinom wielodzietnym, 
pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, itp.)
Ocena polityki rządu dotycząca 
spraw społecznych (pomoc 
rodzinom wielodzietnym, pomoc 
rodzinom w trudnej sytuacji 
materialnej, itp.)

% według zmiennej niezależnej

Suma
Bardzo dobra/Dobra Nie mam zdania Bardzo zła/Zła

Płeć: Kobieta 4 23 73 100%

Mężczyzna 0 33 67 100%

Wykształcenie: Wyższe 3 41 56 100%

Średnie 5 14 81 100%

Zawodowe i niższe 0 23 77 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 8 33 58 100%

2 2 30 68 100%

3 i więcej 4 8 88 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 20 80 100%

1501-2500 zł 4 13 83 100%

2501-3500 zł 0 30 70 100%

3501-4500 zł 10 16 74 100%

4501 i więcej zł 0 36 64 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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N astępnym  źle ocenionym  przez respondentów  elem entem  polityki społecznej 

państw a jest dostęp do publicznej służby zdrowia. Bardzo źle i źle ocenia go 72% 

badanych kobiet i 74%  badanych m ężczyzn, 74%  badanych z w ykształceniem  

wyższym , 72%  ze średnim  i 69%  z zaw odow ym  i niższym, a także 67%  badanych 

m ających jedno  dziecko, 73%  z dwojgiem  dzieci i 71%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich 

liczbą. Podobna ocenę w yraża 60%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają 

dochody poniżej 1500 zł, 74%  w  przedziale 1501-2500 zł, 56% w  przedziale 2501 

3500 zł, 79%  w  przedziale 3501-4500 zł i 86% powyżej 4501 zł.

Tabela nr 42. Ocena dostępu do publicznej służby zdrowia
Ocena dostępu do publicznej 
służby zdrowia

% według zmiennej niezależnej Suma
Bardzo Dobrze/Dobrze Ani dobrze ani źle Bardzo źle/Zle

Płeć: Kobieta 11 17 72 100%

Mężczyzna 13 13 74 100%

Wykształcenie: Wyższe 11 15 74 100%

Średnie 16 12 72 100%

Zawodowe i niższe 0 31 69 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 26 7 67 100%

2 9 18 73 100%

3 i więcej 12 17 71 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 20 20 60 100%

1501-2500 zł 13 13 74 100%

2501-3500 zł 14 30 56 100%

3501-4500 zł 16 5 79 100%

4501 i więcej zł 0 14 86 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  elem entem  polityki społecznej państw a ocenionym  przez respondentów  

bardzo źle jes t podniesienie w ieku emerytalnego. Bardzo źle i źle ocenia go 95% 

badanych kobiet i 94%  badanych mężczyzn, 100% badanych z w ykształceniem  

wyższym , 89%  ze średnim  i 100% z zaw odow ym  i niższym, a także 83% badanych 

m ających jedno  dziecko, 95%  z dwojgiem  dzieci i 100% z trojgiem  dzieci i w iększą ich 

liczbą. Takiego samego zdania je s t 100% badanych, których gospodarstw a dom owe 

osiągają dochody poniżej 1500 zł, 91%  w  przedziale 1501-2500 zł, 97%  w  przedziale 

2501-3500 zł, 95%  w  przedziale 3501-4500 zł i 93%  powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 43. Ocena podniesienia wieku emerytalnego
Ocena podniesienia wieku 
emerytalnego

% według zmiennej niezależnej Suma
Bardzo Dobrze/Dobrze Ani dobrze ani źle Bardzo źle/Źle

Płeć: Kobieta 1 4 95 100%

Mężczyzna 0 6 94 100%

Wykształcenie: Wyższe 0 0 100 100%

Średnie 2 9 89 100%

Zawodowe i niższe 0 0 100 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 0 17 83 100%

2 1 4 95 100%

3 i więcej 0 0 100 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 0 100 100%

1501-2500 zł 0 9 91 100%

2501-3500 zł 3 0 97 100%

3501-4500 zł 0 5 95 100%

4501 i więcej zł 0 7 93 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Preferencje w yborcze respondentów  były ukierunkow ane przede w szystkim  na 

najw iększe partie: Platform ę O byw atelską (rządzącą podczas w ykonyw ania badań) 

i opozycyjną Praw o i Sprawiedliwość. N a  Polskie Stronnictw o Ludow e, partię 

koalicyjną PO, nie zagłosow ałby żaden z ankietowanych. N a  PiS głosow ałoby 51% 

badanych kobiet (24%  na PO ) i 37%  badanych m ężczyzn (27%  na PO), 45%  badanych 

z w ykształceniem  w yższym  (45%  na PO), 51% ze średnim  (14%  na PO ) i 46%  

z zaw odow ym  i niższym  (18%  na PO). N a  PiS głosow ałoby także 38%  badanych 

m ających jedno  dziecko (38%  na PO), 53%  z dwojgiem  dzieci (30%  na PO ) i 50% 

z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą (10%  na PO). N a  tę  samą partię głosow ałoby 75% 

badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł (0%  na 

PO), 65%  w  przedziale 1501-2500 zł (17%  na PO ), 43%  w  przedziale 2501-3500 zł 

(13%  na PO), 66%  w  przedziale 3501-4500 zł (20%  na PO ) i 0% powyżej 4501 zł (78%  

na PO). W śród badanych, w  których gospodarstw a dom ow e osiągają najw yższe 

dochody 4501 i więcej zł żaden nie oddałby głosu na PiS, z kolei większość, tj. 78%, 

zagłosow ałaby na PO. W prost proporcjonalnie odw rotnie do gospodarstw  dom owych 

osiągających najw yższe dochody kształtują się preferencje w yborcze gospodarstw  

dom owych, w  których dochody są najniższe, poniżej 1500 zł. W  tym  przypadku na PO 

nie zagłosow ałby żaden z respondentów , z kolei na PiS zagłosow ałaby w iększość z tej 

kategorii, czyli 75% .

281



Tabela nr 44. Preferenc je wyborcze

Preferencje wyborcze

% według zmiennej niezależnej
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Płeć: Kobieta 51 24 12 O 4 4 5 1OO%

Mężczyzna 37 27 9 O 18 9 O 1OO%

Wykształcenie: Wyższe 45 45 O O O 1O O 1OO%

Średnie 51 14 17 O 6 3 9 1OO%

Zawodowe i niższe 46 18 18 O 18 O O 1OO%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 38 38 12 O 12 O O 1OO%

2 53 3O 8 O 2 5 O 1OO%

3 i więcej 5O 1O 1O O 1O 5 15 1OO%

Dochody:Poniżej 1500 zł 75 O O O O O 25 1OO%

1501-2500 zł 65 17 12 O O 6 O 1OO%

2501-3500 zł 43 13 22 O 9 4 9 1OO%

3501-4500 zł 66 2O 7 O 7 O O 1OO%

4501 i więcej zł O 78 O O 11 11 O 1OO%

Źródło: badania własne 2O13 r., Rodziny, (N = 97).

U zasadnienie preferencji w yborczych skupiło się w  głównej m ierze na dwóch 

najsilniejszych ugrupow aniach -  PiS i PO. W  przypadku pierwszej zmiennej 60% 

badanych uznało, że PiS będąc u władzy, spełniło swoje obietnice w yborcze, żaden 

z badanych (0% ) nie uznał, że spełniła je  PO. W  przypadku drugiej zmiennej 26%  

badanych uznało, że PiS pom im o trudnej sytuacji dobrze pokierow ałoby spraw am i 

w  Polsce, w  przypadku PO  uznało tak  42%. W  przypadku trzeciej zmiennej 72% 

badanych uznało, że PiS zatroszczyłoby się o los rodzin w  kontekście polityki rodzinnej 

i społecznej, 5% badanych uznało, że PO. Sym patię do PiS m a 42%  badanych, do PO 

31%, do SLD 22%.

Tabela nr 45*. Uzasadnienie preferencji wyborczych
% według nowej zmiennej niezależnej

Uzasadnienie preferencji wyborczych
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Suma

Ta partia będąc u władzy spełniła swoje 

obietnice wyborcze
6O O O O 4O O O 1OO%

Ta partia pomimo trudnej sytuacji dobrze 

pokierowałaby sprawami w  Polsce
26 42 11 O 11 5 5 1OO%

Ta partia zatroszczyłaby się o los rodzin 
(polityka mieszkaniowa, wsparcie dla 
rodzin z dziećmi)

72 5 9 O O 9 5 1OO%

Mam sympatię do tej partii 42 31 22 O O O 5 1OO%

*Nową zmienna niezależną są twierdzenia przypisane do danej partii politycznej. 
Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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N astępnym  istotnym  elem entem  zabezpieczenia społecznego jest oprócz właściwej 

um ow y dotyczącej św iadczenia pracy zw iązek zaw odow y w  m iejscu pracy. W iększość 

respondentów  odpowiedziała, że w  ich m iejscu pracy nie m a zw iązku zaw odowego. 

B rak zw iązku zaw odow ego w  m iejscu pracy w skazało 71%  badanych kobiet i 60% 

badanych m ężczyzn, 70%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 66%  ze średnim  

i 75%  z zaw odow ym  i niższym, a także 80%  badanych, których gospodarstw a dom owe 

osiągają dochody poniżej 1500 zł, 91%  w  przedziale 1501-2500 zł, 46%  w  przedziale 

2501-3500 zł, 74%  w  przedziale 3501-4500 zł i 59%  powyżej 4501 zł.

Badanych, w  których zakładach pracy je s t zw iązek zawodowy, zapytano następnie, 

czy są jego  członkami. Członkam i zw iązków  jes t 40%  bada nych kobiet i 60%  badanych 

m ężczyzn, 33%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 44%  ze średnim  i 75%  

z zaw odow ym  i niższym. Swoje członkostw o w  zw iązkach zaw odow ych potwierdziło 

100% badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 33% 

w  przedziale 1501-2500 zł, 46%  w  przedziale 2501-3500 zł, 74%  w  przedziale 3501

4500 zł i 59%  powyżej 4501 zł.

N astępnie zapytano respondentów , czy w idzą efekty działań zw iązku zaw odow ego 

w  swym  m iejscu pracy. B rak je s t efektów  działania zw iązku stw ierdza 67%  badanych 

kobiet i 50% badanych m ężczyzn, 56%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 65%  ze 

średnim  i 100% z zaw odow ym  i niższym, a także 100% badanych, których 

gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 67%  w  przedziale 2501-3500 

zł, 80%  w  przedziale 3501-4500 zł i 60%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 46. Związek zawodowy w zakładzie pracy

Związek zawodowy 
w  zakładzie pracy

% według zmiennej niezależnej

Suma

I. Obecność z.z. w firmie II. Członkostwo w z.z. III. Efekty działań z.z.

W firmie 
w której 

pracuję jest 
związek 

zawodowy

W  firmie 
w  której 
pracuję 
niema 

związku 
zawodowego

Jestem 
członkiem 

z.z. w  firmie 
w której 
pracuję

Nie jestem  
członkiem 

z.z. w firmie 
w której 
pracuję

Widać efekty 
działań z.z. 
w firmie w  

której pracuję

Nie widać 
efektów  

działań z.z. 
w firmie w  

której pracuję

Płeć: Kobieta 29 71 40 60 33 67 100%

Mężczyzna 40 60 60 40 50 50 100%

Wykształcenie: Wyższe 30 70 33 67 44 56 100%

Średnie 34 66 44 56 35 65 100%

Zawodowe i niższe 25 75 0 100 0 100 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 20 80 100 0 0 100 100%

1501-2500 zł 9 91 33 67 100 0 100%

2501-3500 zł 54 46 46 54 33 67 100%

3501-4500 zł 26 74 16 84 20 80 100%

4501 i więcej zł 41 59 20 80 40 60 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Zdecydow ana w iększość respondentów  odpowiedziała, że w ypłata pensji 

dokonyw ana je s t bez opóźnień, w  niektórych przypadkach czasam i zdarzają się 

opóźnienia, bardzo mały procent stanowią respondenci, u  których w  zakładach pracy 

opóźnienia zdarzają się zaw sze lub praw ie zawsze. W ystępujące czasam i opóźnienia 

w  wypłacie pensji potw ierdziło 29%  badanych m ężczyzn, 22%  badanych 

z w ykształceniem  średnim  i 27%  z zaw odow ym  i niższym, a także 34%  badanych 

m ających jedno  dziecko i 24%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Potw ierdziło to 

zjaw isko również 40%  badanych, których gospodarstw a dom ow e osiągają dochody 

poniżej 1500 zł, 33%  w  przedziale 1501-2500 zł, 21%  w  przedziale 2501-3500 zł.

Tabela nr 47. Regularność wypłat pensji

Regularność wypłat pensji

% według zmiennej niezależnej

SumaPensja jest wypłacana 
bez opóźnień

Czasami zdarzają się 
opóźnienia

Bardzo często lub zawsze 
pensja jest wypłacana 

z opóźnieniem

Płeć: Kobieta 79 18 3 100%

Mężczyzna 71 29 0 100%

Wykształcenie: Wyższe 88 12 0 100%

Średnie 75 22 3 100%

Zawodowe i niższe 64 27 9 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 66 34 0 100%

2 86 14 0 100%

3 i więcej 66 24 10 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 60 40 0 100%

1501-2500 zł 62 33 5 100%

2501-3500 zł 75 21 4 100%

3501-4500 zł 89 11 0 100%

4501 i więcej zł 100 0 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Jeśli chodzi o subiektywne odczucie ilości czasu spędzanego z rodziną, zdania 

respondentów  są podzielone mniej więcej równo: 49%  badanych kobiet i 66%  badanych 

mężczyzn, 54%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 45%  ze średnim  i 61% 

z zaw odow ym  i niższym  uważa, że spędza odpow iednio dużo czasu z rodziną. Tak 

samo sądzi 75%  badanych m ających jedno  dziecko, 52%  z dwojgiem  dzieci i 41%  

z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą, a także 80%  badanych, których gospodarstw a 

dom ow e osiągają dochody poniżej 1500 zł, 43%  w  przedziale 1501-2500 zł, 61% 

w  przedziale 2501-3500 zł, 47%  w  przedziale 3501-4500 zł i 36%  powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 48. Subiektywne odczucie ilości czasu spędzanego z rodziną
Subiektywne odczucie ilości czasu 
spędzanego z rodziną

% według zmiennej niezależnej Suma
Spędzam dużo czasu z rodziną Spędzam mało czasu z rodziną

Płeć: Kobieta 49 51 100%

Mężczyzna 66 34 100%

Wykształcenie: Wyższe 54 46 100%

Średnie 45 55 100%

Zawodowe i niższe 61 39 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 75 25 100%

2 52 48 100%

3 i więcej 41 58 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 20 100%

1501-2500 zł 43 57 100%

2501-3500 zł 61 39 100%

3501-4500 zł 47 53 100%

4501 i więcej zł 36 64 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  problem em  jest ilość czasu spędzanego na stanowisku pracy i form y czasu 

pracy. W iększość respondentów  spędza na stanowisku pracy więcej niż osiem  godzin 

dziennie. W ięcej niż osiem  godzin dziennie na stanow isku pracy spędza 64%  badanych 

kobiet i 72%  badanych m ężczyzn, 59%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 77%  ze 

średnim  i 55%  z zaw odow ym  i niższym, a także 55% badanych m ających jedno 

dziecko, 64%  z dw ojgiem  dzieci i 74%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. T o samo 

stw ierdza 40%  badanych, których gospodarstw a dom ow e osiągają dochody poniżej 

1500 zł, 75%  w  przedziale 1501-2500 zł, 64%  w  przedziale 2501-3500 zł, 69% 

w  przedziale 3501-4500 zł i 67%  powyżej 4501 zł. W iększość respondentów  pracuje 

w  norm ow anym  czasie pracy, ale procent pracujących w  nienorm ow anym  czasie pracy 

je s t także duży. W  nienorm ow anym  czasie pracuje 38%  badanych kobiet i 50% 

badanych m ężczyzn, 44%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 35%  ze średnim  

i 37%  z zaw odow ym  i niższym, a także 25%  badanych m ających jedno  dziecko, 45%  

z dw ojgiem  dzieci i 35%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Przyznaje się do tego 

również 20%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 

zł, 34%  w  przedziale 1501-2500 zł, 23%  w  przedziale 2501-3500 zł, 37%  w  przedziale 

3501-4500 zł i 67%  powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 49. Ilość czasu spędzanego na stanowisku pracy i forma czasu pracy
Ilość czasu spędzanego na 
stanowisku pracy.
Forma czasu pracy

% według zmiennej niezależnej

SumaI. Ilość czasu spędzanego w pracy II. Forma czasu pracy

8 h lub mniej Więcej niż 8 h Normowany Nienormowany

Płeć: Kobieta 36 64 62 38 100%

Mężczyzna 28 72 50 50 100%

Wykształcenie: Wyższe 41 59 56 44 100%

Średnie 23 77 65 35 100%

Zawodowe i niższe 45 55 63 37 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 45 55 75 25 100%

2 36 64 55 45 100%

3 i więcej 26 74 65 35 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 60 40 80 20 100%

1501-2500 zł 25 75 66 34 100%

2501-3500 zł 36 64 77 23 100%

3501-4500 zł 31 69 63 37 100%

4501 i więcej zł 33 67 33 67 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Znaczna w iększość respondentów  jes t zatrudniona na podstaw ie pracowniczej form y 

zatrudnienia. Zatrudnieni na 1/1 etatu to  78%  badanych kobiet i 92%  badanych 

mężczyzn, 85%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 76%  ze średnim  i 90% 

z zaw odow ym  i niższym, a także 83% badanych m ających jedno  dziecko, 78% 

z dwojgiem  dzieci oraz 87%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Podobnie jes t u  60% 

badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 90%  

w  przedziale 1501-2500 zł, 76%  w  przedziale 2501-3500 zł, 77%  w  przedziale 3501

4500 zł i 84% powyżej 4501 zł.

Tabela nr 50. Forma zatrudnienia

Forma zatrudnienia

% według zmiennej niezależnej

SumaEtat -  pełny 
wymiar (cały 

etat)

Etat -  niepełny 
wymiar (mniej 
niż cały etat -  
%, 2/4, V  etatu)

Umowa, 
krótkoterminow 

a, zlecenie, 
o dzieło

Nie posiadam 
umowy o pracę 
po mimo tego że 

pracuję

Płeć: Kobieta 78 10 6 6 100%

Mężczyzna 92 0 0 8 100%

Wykształcenie: Wyższe 85 9 3 3 100%

Średnie 76 11 2 11 100%

Zawodowe i niższe 90 0 10 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 83 17 0 0 100%

2 78 8 8 6 100%

3 i więcej 87 4 0 9 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 60 0 20 20 100%

1501-2500 zł 90 10 0 0 100%

2501-3500 zł 76 8 8 8 100%

3501-4500 zł 77 11 6 6 100%

4501 i więcej zł 84 8 0 8 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Jeśli chodzi o w ysokość dochodów  zapisanych w  um owie, w  badanej próbie 

pojaw iają się patologie związane z rynkiem  pracy, w  form ie w ypłat w yższych lub 

niższych niż te  zapisane w  um owie. Problem  w ypłacania niższych kw ot od tych 

zapisanych w  um ow ie dotyczy m ałego odsetka badanych, oprócz 34%  badanych 

osiągających najniższe dochody, czyli poniżej 1500 zł. N atom iast w ypłaty w yższych 

kw ot stanowią już  znacznie w iększy procent. W yższe kw oty niż zapisane w  um ow ie 

w ypłacane są 46%  badanych m ężczyzn, 18% badanych z w ykształceniem  zaw odow ym  

i niższym, a także 40%  badanych m ających troje i w iększą liczbę dzieci. D otyczy to 

także 19% badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody w  przedziale 

1501-2500 zł, 17% w  przedziale 2501-3500 zł i 19% powyżej 4501 zł.

Tabela nr 51. Wysokość dochodów wynikająca z umowy z pracodawcą

Wysokość dochodów wynikająca 
z umowy z pracodawcą

% według zmiennej niezależnej

SumaTaka sama jak 
wpisana na 

umowie

Jest wyższa 
niż wpisana 
na umowie

Jest niższa 
niż wpisana 
na umowie

Płeć: Kobieta 83 9 8 100%

Mężczyzna 54 46 0 100%

Wykształcenie: Wyższe 90 10 0 100%

Średnie 69 17 14 100%

Zawodowe i niższe 82 18 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 91 9 0 100%

2 85 6 9 100%

3 i więcej 55 40 5 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 66 0 34 100%

1501-2500 zł 71 19 10 100%

2501-3500 zł 74 17 9 100%

3501-4500 zł 88 12 0 100%

4501 i więcej zł 81 19 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  problem em  jest poczucie satysfakcji z w ykonyw anej pracy i zgodność 

tejże pracy z w ykształceniem . Satysfakcji z w ykonyw anej pracy nie odczuw a 72%  

badanych kobiet i aż 100% badanych m ężczyzn, 67%  badanych z w ykształceniem  

wyższym , 80%  ze średnim  i 86% z zaw odow ym  i niższym. D otyczy to  także 100% 

badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 86% 

w  przedziale 1501-2500 zł, 79%  w  przedziale 2501-3500 zł, 75%  w  przedziale 3501

4500 zł i 38%  powyżej 4501 zł. Jeżeli chodzi o zgodność wykonyw anej pracy 

z w ykształceniem , to  w iększość respondentów  jest zatrudniona na stanowisku zgodnym  

ze swym  w ykształceniem , jednak  w  większości przypadków  jes t to  niew iele więcej niż 

połowa. Zatrudnionych na stanowisku zgodnym  z w ykształceniem  jes t 58%  badanych 

kobiet i 40%  badanych m ężczyzn, 73%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 40%  ze

287



średnim  i 54%  z zaw odow ym  i niższym, a także 80%  badanych, których gospodarstw a 

dom ow e osiągają dochody poniżej 1500 zł, 54%  w  przedziale 1501-2500 zł, 56% 

w  przedziale 2501-3500 zł, 53% w  przedziale 3501-4500 zł i 50%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 52. Poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy i zgodność wykonywanej pracy 
z wykształceniem

Poczucie satysfakcji 
z wykonywanej pracy 
Zgodność wykonywanej pracy 
z wykształceniem

% według zmiennej niezależnej

Suma

I. Poczucie satysfakcji 
z wykonywanej pracy

II. Zgodność wykonywanej pracy 
z wykształceniem

Czuję 
satysfakcję z 

wykonywanej 
pracy

Nie czuję 
satysfakcji z 

wykonywanej 
pracy

Moja praca jest 
zgodna z moim  
wykształceniem

Moja praca jest 
niezgodna 

z moim 
wykształceniem

Płeć: Kobieta 28 72 58 42 100%

Mężczyzna 0 100 40 60 100%

Wykształcenie: Wyższe 33 67 73 27 100%

Średnie 20 80 40 60 100%

Zawodowe i niższe 14 86 54 46 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 100 80 20 100%

1501-2500 zł 14 86 54 46 100%

2501-3500 zł 21 79 56 44 100%

3501-4500 zł 25 75 53 48 100%

4501 i więcej zł 62 38 50 50 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępnie poproszono respondentów  o wskazanie pow odów  poczucia lub braku 

satysfakcji z wykonyw anej pracy. Satysfakcja z pracy w ynika z czynników  

autotelicznych -  pasji -  i instrum entalnych -  poziom u w ynagrodzenia. D la w iększości 

respondentów , którzy odczuw ają satysfakcję z w ykonyw anej pracy, łączy się ona z ich 

pasją. Tak jes t w  przypadku 85% badanych kobiet i 83% badanych m ężczyzn, 85% 

badanych z w ykształceniem  wyższym , 77%  ze średnim  i 100% z zaw odow ym  

i niższym. D otyczy to  także 66%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają 

dochody poniżej 1500 zł, 90%  w  przedziale 1501-2500 zł, 100% w  przedziale 2501 

3500 zł, 71%  w  przedziale 3501-4500 zł i 60%  powyżej 4501 zł. W  przypadku braku 

poczucia satysfakcji z w ykonyw anej pracy jako  głów ne pow ody tego stanu rzeczy 

respondenci w skazali złe w arunki pracy i niskie dochody. W  tym  przypadku w e 

w szystkich kategoriach zmiennej niezależnej i zmiennej zależnej badani w skazali 

rów ny procent zaniedbań i prekaryzacji ze strony pracodaw ców  -  po 50%.
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Tabela nr 53. Powody poczucia satysfakcji lub jej braku, z wykonywanej pracy

Powody poczucia satysfakcji lub 
jej braku, z wykonywanej pracy

% według zmiennej niezależnej

Suma

I. Czuję satysfakcję 
z wykonywanej pracy bo:

II. Nieczuję satysfakcję 
z wykonywanej pracy 

z powodu:

Lubię to co 
robię -  łączy 
się to z moj ą

pasją

Dobrze
zarabiam

Złych
warunków

pracy

Niskich
dochodów

Płeć: Kobieta 85 15 50 50 100%

Mężczyzna 83 17 50 50 100%

Wykształcenie: Wyższe 85 15 50 50 100%

Średnie 77 23 50 50 100%

Zawodowe i niższe 100 0 50 50 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 66 34 50 50 100%

1501-2500 zł 90 10 50 50 100%

2501-3500 zł 100 0 50 50 100%

3501-4500 zł 71 29 50 50 100%

4501 i więcej zł 60 40 50 50 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  elem entem  poczucia satysfakcji z w ykonyw anej pracy je s t uczestnictw o 

w e w szelkich kursach rozw oju zaw odowego. W iększość badanych nie uczestniczy 

w  kursach, w yjątkiem  jes t 76%  badanych z w ykształceniem  w yższym  i 73%  badanych 

osiągających dochody powyżej 4501 zł. Jednak w iększość respondentów  

zadeklarow ała, że nie uczestniczy w  kursach rozw oju zaw odow ego: 57% badanych 

kobiet, 74%  badanych z w ykształceniem  średnim  i 100% z zaw odow ym  i niższym. 

Potw ierdziło to  także 100% badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody 

poniżej 1500 zł, 60%  w  przedziale 1501-2500 zł, 62%  w  przedziale 2501-3500 zł, 53% 

w  przedziale 3501-4500 zł. Część respondentów  odbyw a kursy doskonalenia 

zaw odow ego z własnej inicjatywy, a część je s t delegow ana z pracy. K ursy rozw oju 

zaw odow ego z własnej inicjatywy odbyw a 54%  badanych kobiet i 45%  badanych 

m ężczyzn, 56% badanych z w ykształceniem  w yższym  i 43%  ze średnim, a także 55% 

badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody w  przedziale 1501-2500 zł, 

62%  w  przedziale 2501-3500 zł, 45%  w  przedziale 3501-4500 zł i 45%  powyżej 4501 

zł.
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Tabela nr 54. Uczestnictwo w kursach rozwoju zawodowego

Uczestnictwo w kursach rozwoju 
zawodowego

% według zmiennej niezależnej

Suma

I. Uczestnictwo w kursach
II. Motywacja rozwoju 

zawodowego

Uczestniczę 
w kursach

Nie  
uczestniczę 
w kursach

Jestem 
delegowany/a 

z pracy

Odbywam 
kursy 

z własnej 
inicjatywy

Płeć: Kobieta 43 57 46 54 100%

Mężczyzna 54 46 55 45 100%

Wykształcenie: Wyższe 76 24 44 56 100%

Średnie 26 74 57 43 100%

Zawodowe i niższe 0 100 0 0 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 100 0 0 100%

1501-2500 zł 40 60 45 55 100%

2501-3500 zł 38 62 38 62 100%

3501-4500 zł 47 53 55 45 100%

4501 i więcej zł 73 27 55 45 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

A tm osfera w  pracy dotyczy poziom u relacji interpersonalnych respondentów  

w  m iejscu pracy. W spółpraca w  m iejscu pracy układa się dobrze u około połow y 

respondentów. Tak jes t w  przypadku 48%  badanych kobiet i 43%  badanych m ężczyzn, 

42%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 47%  ze średnim  i 45%  z zaw odow ym  

i niższym, a także 80% badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody 

poniżej 1500 zł, 38%  w  przedziale 1501-2500 zł, 52% w  przedziale 2501-3500 zł, 33%  

w  przedziale 3501-4500 zł i 50% powyżej 4501 zł. W  przypadku nieco mniejszej liczby 

badanych każdy otrzym uje w  pracy zadania, z których jes t rozliczany. Tylko mały 

procent ankietowanych deklaruje w ykonyw anie pracy na sam odzielnych stanow iskach 

i pracę w  atm osferze dużej rywalizacji.

Tabela nr 55. Atmosfera w pracy

Atmosfera w  pracy

% według zmiennej niezależnej

Suma
Współpraca 
układa się 

dobrze ufamy 
sobie

Czasem 
pojawiają się 
problemy, z 
którymi nie 

dajemy sobie 
rady, wtedy 
dochodzi do 
konfliktów

Każdy 
wykonuje 

swoje 
zadania z 

których jest 
potem 

rozliczany

Każdy 
pracuje sam, 

nikt 
drugiemu nie 

pomaga, 
wszyscy sami 

organizują 
swoj ą pracę

Praca 
odbywa się 
na zasadzie 
rywalizacji

Płeć: Kobieta 48 15 32 1 4 100%

Mężczyzna 43 14 29 7 7 100%

Wykształcenie: Wyższe 42 13 35 3 7 100%

Średnie 47 16 29 3 5 100%

Zawodowe i niższe 45 18 37 0 0 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 0 20 0 0 100%

1501-2500 zł 38 14 48 0 0 100%

2501-3500 zł 52 9 26 4 9 100%

3501-4500 zł 33 28 33 0 6 100%

4501 i więcej zł 50 17 17 8 8 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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N astępnym  problem em  dotyczącym  sfery pracy jes t m ożliw ość rozw oju um iejętności 

zawodowych. D uża część respondentów  uważa, że w  zakładzie pracy, w  którym  

pracują, rozw ijają swoje um iejętności zawodowe. Tak uw aża 69%  badanych kobiet 

i 66%  badanych m ężczyzn, 81% badanych z w ykształceniem  wyższym , 55% ze 

średnim  i 75%  z zaw odow ym  i niższym, a także 80%  badanych, których gospodarstw a 

dom ow e osiągają dochody poniżej 1500 zł, 68%  w  przedziale 1501-2500 zł, 68% 

w  przedziale 2501-3500 zł, 58% w  przedziale 3501-4500 zł i 75%  powyżej 4501 zł. 

D uży procent respondentów  posiada dodatkow e źródło dochodów 442. Tak jest 

w  przypadku 82%  badanych kobiet i 65%  badanych m ężczyzn, 73%  badanych 

z w ykształceniem  wyższym , 82%  ze średnim  i 84% z zaw odow ym  i niższym. 

D odatkow e źródło dochodu deklaruje rów nież 59% badanych m ających jedno  dziecko, 

85% z dwojgiem  dzieci oraz 77%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą, a także 100% 

badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 64%  

w  przedziale 1501-2500 zł, 80% w  przedziale 2501-3500 zł, 89%  w  przedziale 3501

4500 zł i 75%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 56. Rozwój umiejętności zawodowych i posiadanie dodatkowej pracy

Rozwój umiejętności 
zawodowych.
Posiadanie dodatkowej pracy

% według zmiennej niezależnej

Suma
I. Uważam że w  firmie w  której pracuję:

II. Oprócz pracy która jest moim  
głównym źródłem dochodów:

Rozwijam swoje 
umiejętności

Nie rozwij am 
swoich 

umiejętności

Nie posiadam 
innej pracy

Mam dodatkowe 
źródło dochodów

Płeć: Kobieta 69 31 18 82 100%

Mężczyzna 66 34 35 65 100%

Wykształcenie: Wyższe 81 19 27 73 100%

Średnie 55 45 18 82 100%

Zawodowe i niższe 75 25 16 84 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 75 25 41 59 100%

2 67 33 15 85 100%

3 i więcej 69 31 23 77 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 80 20 0 100 100%

1501-2500 zł 68 32 36 64 100%

2501-3500 zł 68 32 20 80 100%

3501-4500 zł 58 42 11 89 100%

4501 i więcej zł 75 25 25 75 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W iększość respondentów  w ykonuje pracę fizyczną, nieco mniej um ysłow ą, nieduży 

procent prowadzi w łasną firmę. Pracę fizyczną w ykonuje 40%  badanych kobiet i 63%  

badanych m ężczyzn, 17% badanych z w ykształceniem  wyższym , 51% ze średnim  

i 100% z zaw odow ym  i niższym, a także 42%  badanych m ających jedno  dziecko, 60%

442 Dotyczy to skorelowanych zmiennych zależnych i niezależnych. W badanej próbie tylko 21% 
respondentów posiada dodatkowe źródło utrzymania.
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z dwojgiem  dzieci oraz 54% z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Pracę fizyczną 

w ykonuje rów nież 60%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody 

poniżej 1500 zł, 72%  w  przedziale 1501-2500 zł, 54% w  przedziale 2501-3500 zł.

Tabela nr 57. Rodzaj wykonywanej pracy

Rodzaj wykonywanej pracy

% według zmiennej niezależnej
Suma

Umysłowa Fizyczna Własna firma
Emerytura/

renta

Płeć: Kobieta 52 40 8 0 100%

Mężczyzna 25 63 12 0 100%

Wykształcenie: Wyższe 72 17 11 0 100%

Średnie 39 51 10 0 100%

Zawodowe i niższe 0 100 0 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 58 42 0 0 100%

2 23 60 17 0 100%

3 i więcej 38 54 8 0 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 40 60 0 0 100%

1501-2500 zł 28 72 0 0 100%

2501-3500 zł 42 54 4 0 100%

3501-4500 zł 60 30 10 0 100%

4501 i więcej zł 75 0 25 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W  m iesiącu poprzedzającym  badanie w  kinie było 21%  badanych kobiet i 29%  

badanych m ężczyzn, 43%  badanych z w ykształceniem  w yższym , 7% ze średnim  i 18% 

z zaw odow ym  i niższym, a także 36%  badanych m ających jedno  dziecko, 24%  

z dwojgiem  dzieci oraz 9% z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. W izytę w  kinie 

potwierdziło również 20%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody 

poniżej 1500 zł, 13% w  przedziale 1501-2500 zł, 4%  w  przedziale 2501-3500 zł, 33% 

w  przedziale 3501-4500 zł i 38%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 58. Udział w kulturze: kino

Udział w  kulturze: kino

% według zmiennej niezależnej

SumaW  ostatnim 
miesiącu

W ciągu 
ostatniego pół 

roku

W ciągu 
ostatniego roku

Dawniej niż w  
ciągu ostatniego 

roku

Brakuje mi 
środków 

finansowych

Płeć: Kobieta 21 32 10 17 20 100%

Mężczyzna 29 14 7 21 29 100%

Wykształcenie: Wyższe 43 37 3 6 11 100%

Średnie 7 29 13 23 28 100%

Zawodowe i niższe 18 0 18 36 28 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 36 27 9 0 28 100%

2 24 33 7 18 18 100%

3 i więcej 9 22 17 26 26 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 20 20 20 40 0 100%

1501-2500 zł 13 9 17 17 44 100%

2501-3500 zł 4 37 11 26 22 100%

3501-4500 zł 33 42 5 10 10 100%

4501 i więcej zł 38 46 0 8 8 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Jeśli chodzi o teatr, to duża część respondentów  przyznała, że od dawna (dłużej niż 

w  roku poprzedzającym  badanie) nie była na spektaklu teatralnym . Tak było 

w  przypadku 42%  badanych kobiet i 25%  badanych m ężczyzn, 44%  badanych 

z w ykształceniem  wyższym , 36%  ze średnim  i 33%  z zaw odow ym  i niższym , a także 

20%  badanych m ających jedno  dziecko, 45%  z dwojgiem  dzieci oraz 32%  z trojgiem  

dzieci i w iększą ich liczbą. Zadeklarow ało to  rów nież 25%  badanych, których 

gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 38%  w  przedziale 1501-2500 

zł, 64%  w  przedziale 2501-3500 zł, 23%  w  przedziale 3501-4500 zł i 67%  powyżej 

4501 zł.

Tabela nr 59. Udział w kulturze: teatr

Udział w  kulturze: teatr

% według zmiennej niezależnej

Suma
W ostatnim 

miesiącu
W ciągu 

ostatniego 
pół roku

W  ciągu 
ostatniego 

roku

Dawniej niż 
w  ciągu 

ostatniego 
roku

Brakuje mi 
środków 

finansowych

Płeć: Kobieta 1 12 11 42 34 100%

Mężczyzna 0 0 23 25 54 100%

Wykształcenie: Wyższe 3 15 15 44 23 100%

Średnie 0 6 11 36 47 100%

Zawodowe i niższe 0 0 11 33 56 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 10 10 10 20 50 100%

2 0 12 12 45 31 100%

3 i więcej 0 5 16 32 47 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 25 0 25 50 100%

1501-2500 zł 0 0 5 38 57 100%

2501-3500 zł 0 14 14 64 8 100%

3501-4500 zł 6 6 35 23 30 100%

4501 i więcej zł 0 25 0 67 8 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

B ardzo duży procent respondentów  nie był w  filharm onii dłużej niż w  roku 

poprzedzającym  badanie. Tak było w  przypadku 44%  badanych kobiet i 33%  badanych 

m ężczyzn, 55% badanych z w ykształceniem  wyższym , 32%  ze średnim  i 33%  

z zaw odow ym  i niższym, a także 25%  badanych m ających jedno  dziecko, 50% 

z dw ojgiem  dzieci oraz 30%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Podobnie 

w ypow iedziało się 33%  badanych, których gospodarstw a dom ow e osiągają dochody 

poniżej 1500 zł, 30%  w  przedziale 1501-2500 zł, 35%  w  przedziale 2501-3500 zł, 38%  

w  przedziale 3501-4500 zł i 90%  powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 60. Udział w kulturze: filharmonia

Udział w  kulturze: filharmonia

% według zmiennej niezależnej

Suma
W  ostatnim 

miesiącu
W ciągu 

ostatniego 
pół roku

W ciągu 
ostatniego 

roku

Dawniej niż 
w ciągu 

ostatniego 
roku

Brakuje mi 
środków 

finansowych

Płeć: Kobieta 1 1 7 44 47 100%

Mężczyzna 0 0 0 33 67 100%

Wykształcenie: Wyższe 3 0 9 55 33 100%

Średnie 0 3 3 32 62 100%

Zawodowe i niższe 0 0 0 33 67 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 0 0 12 25 63 100%

2 2 0 6 50 42 100%

3 i więcej 0 5 0 30 65 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 0 0 33 67 100%

1501-2500 zł 5 0 0 30 65 100%

2501-3500 zł 0 0 8 35 57 100%

3501-4500 zł 0 6 6 38 50 100%

4501 i więcej zł 0 0 10 90 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

R ów nież częstość w izyt respondentów  w  m uzeach nie je s t wysoka. Dłużej niż w  roku 

poprzedzającym  badanie w  m uzeum  nie było 26%  badanych kobiet i 8% badanych 

m ężczyzn, 22%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 23%  ze średnim  i 30% 

z zaw odow ym  i niższym, a także 30%  badanych m ających jedno  dziecko, 22%  

z dwojgiem  dzieci oraz 24%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Zadeklarow ało to 

również 33%  badanych, których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 

zł, 29%  w  przedziale 1501-2500 zł, 12% w  przedziale 2501-3500 zł, 23%  w  przedziale 

3501-4500 zł i 33%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 61. Udział w kulturze: muzeum

Udział w  kulturze: muzeum

% według zmiennej niezależnej

Suma
W  ostatnim 

miesiącu
W ciągu 

ostatniego 
pół roku

W ciągu 
ostatniego 

roku

Dawniej niż 
w ciągu 

ostatniego 
roku

Brakuje mi 
środków 

finansowych

Płeć: Kobieta 6 15 20 26 33 100%

Mężczyzna 0 25 17 8 50 100%

Wykształcenie: Wyższe 8 25 25 22 20 100%

Średnie 3 8 17 23 49 100%

Zawodowe i niższe 0 10 10 30 50 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 10 20 20 30 20 100%

2 6 18 20 22 34 100%

3 i więcej 0 9 19 24 48 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 0 0 33 67 100%

1501-2500 zł 0 14 9 29 48 100%

2501-3500 zł 12 12 22 12 42 100%

3501-4500 zł 0 11 33 23 33 100%

4501 i więcej zł 0 42 17 33 8 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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N ależy zauważyć, że w  każdej tabeli dotyczącej udziału w  kulturze znaczny procent 

respondentów  zaznaczył, że brakuje mu środków  finansow ych na udział w  kulturze.

Częstotliw ość korzystania z oferty instytucji kultury nie jes t bardzo zróżnicowana, 

nieco więcej niż połow a respondentów  udaje się tam  okazjonalnie, a część z dziećmi. 

Z dziećmi do instytucji kultury chodzi 38%  badanych kobiet i 42%  badanych m ężczyzn, 

32%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 43%  ze średnim  i 50%  z zaw odow ym  

i niższym, a także 27%  badanych m ających jedno  dziecko, 41%  z dw ojgiem  dzieci 

oraz 37%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. D otyczy to  również 25%  badanych, 

których gospodarstw a dom owe osiągają dochody poniżej 1500 zł, 32%  w  przedzia le 

1501-2500 zł, 36%  w  przedziale 2501-3500 zł, 47%  w  przedziale 3501-4500 zł i 44%  

powyżej 4501 zł.

Tabela nr 62. Częstotliwość wizyt w instytucjach kultury

Częstotliwość wizyt 
w instytucj ach kultury

% według zmiennej niezależnej

SumaRegularnie (raz 
w miesiącu, raz na 

pół roku)

Okazjonalnie
(nieregularnie)

Z dzieckiem 
/dziećmi

Płeć: Kobieta 10 52 38 100%

Mężczyzna 0 58 42 100%

Wykształcenie: Wyższe 17 51 32 100%

Średnie 3 54 43 100%

Zawodowe i niższe 0 50 50 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 9 64 27 100%

2 10 49 41 100%

3 i więcej 5 58 37 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 0 75 25 100%

1501-2500 zł 0 68 32 100%

2501-3500 zł 4 60 36 100%

3501-4500 zł 11 42 47 100%

4501 i więcej zł 19 37 44 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W iększość respondentów  preferuje spędzanie czasu z rodziną. Deklaruje to  66% 

badanych kobiet i 82% badanych m ężczyzn, 64%  badanych z w ykształceniem  

wyższym , 73%  ze średnim  i 76%  z zaw odow ym  i niższym, a także 55% badanych 

m ających jedno  dziecko, 74%  z dw ojgiem  dzieci oraz 65%  z trojgiem  i w iększą ich 

liczbą. Podobnie w ypow iada się 56% badanych, których gospodarstw a dom owe 

osiągają dochody poniżej 1500 zł, 69%  w  przedziale 1501-2500 zł, 75%  w  przedziale 

2501-3500 zł, 70%  w  przedziale 3501-4500 zł i 63%  powyżej 4501 zł.
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Tabela nr 63. Preferencje spędzania czasu wolnego

Preferencje spędzania czasu 
wolnego

% według zmiennej niezależnej

SumaSpędzanie 
czasu 

z rodziną

Realizacja
pasji

Kino, teatr, 
filharmonia, 

muzeum

Oglądanie
telewizji

Zakupy

Płeć: Kobieta 66 13 9 6 6 100%

Mężczyzna 82 0 6 6 6 100%

Wykształcenie: Wyższe 64 15 13 2 6 100%

Średnie 73 13 6 8 0 100%

Zawodowe i niższe 76 0 0 6 18 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 55 20 15 5 5 100%

2 74 10 6 3 7 100%

3 i więcej 65 6 10 14 5 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 56 0 11 22 11 100%

1501-2500 zł 69 9 4 9 9 100%

2501-3500 zł 75 16 3 0 6 100%

3501-4500 zł 70 4 22 0 4 100%

4501 i więcej zł 63 19 6 12 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Znaczna w iększość respondentów  zadeklarow ała udział w  praktykach religijnych. 

Potwierdziło to  89% badanych kobiet i 100% badanych m ężczyzn, 94%  badanych 

z w ykształceniem  w yższym , 86%  ze średnim  i 100% z zaw odow ym  i niższym , a także 

75%  badanych m ających jedno  dziecko, 91%  z dwojgiem  dzieci oraz 100% z trojgiem  

dzieci i w iększą ich liczbą. D otyczy to  również 100% badanych, których gospodarstw a 

dom ow e osiągają dochody poniżej 1500 zł, 91%  w  przedziale 1501-2500 zł, 100% 

w  przedziale 2501-3500 zł, 83% w  przedziale 3501-4500 zł i 78%  powyżej 4501 zł.

Tabela nr 64. Uczestnictwo w praktykach religijnych
Uczestnictwo w praktykach 
religijnych

% według zmiennej niezależnej Suma
% uczestniczących % nieuczestniczących

Płeć: Kobieta 89 11 100%

Mężczyzna 100 0 100%

Wykształcenie: Wyższe 94 6 100%

Średnie 86 14 100%

Zawodowe i niższe 100 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 75 25 100%

2 91 8 100%

3 i więcej 100 0 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 100 0 100%

1501-2500 zł 91 9 100%

2501-3500 zł 100 0 100%

3501-4500 zł 83 17 100%

4501 i więcej zł 78 22 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Podobnie jak  w  pytaniu dotyczącym  udziału w  praktykach religijnych, znaczna 

w iększość respondentów  zadeklarowała, że bierze w  nich udział w  każdą niedzielę 

i w  każde święto kościelne. Tak w ypow iedziało się 83% badanych kobiet i 93%  

badanych m ężczyzn, 84%  badanych z w ykształceniem  wyższym , 79%  ze średnim  

i 100% z zaw odow ym  i niższym, a także 89% badanych m ających jedno dziecko, 84% 

z dw ojgiem  dzieci oraz 84%  z trojgiem  dzieci i w iększą ich liczbą. Podobną deklarację 

złożyło 100% badanych, których gospodarstw a dom ow e osiągają dochody poniżej 1500 

zł, 90%  w  przedziale 1501-2500 zł, 77%  w  przedziale 2501-3500 zł, 82% w  przedziale 

3501-4500 zł i 82% powyżej 4501 zł.

Tabela nr 65. Częstotliwość uczestnictwa w praktykach religijnych

Częstotliwość uczestnictwa 
w  praktykach religijnych

% według zmiennej niezależnej

Suma
W każdą 
niedzielę 
i święta 

kościelne

W  ważne 
święta 

kościelne

Czasami 
w  niedzielę 
i w  ważne 

święta 
kościelne

Płeć: Kobieta 83 7 10 100%

Mężczyzna 93 7 0 100%

Wykształcenie: Wyższe 84 10 6 100%

Średnie 79 8 13 100%

Zawodowe i niższe 100 0 0 100%

Liczba dzieci w  rodzinie: 1 89 0 11 100%

2 84 10 6 100%

3 i więcej 84 4 12 100%

Dochody: Poniżej 1500 zł 100 0 0 100%

1501-2500 zł 90 0 10 100%

2501-3500 zł 77 15 8 100%

3501-4500 zł 82 0 18 100%

4501 i więcej zł 82 18 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

P róba skorelow ania udziału w  praktykach religijnych z preferencjam i politycznym i 

wykazuje, że w szyscy badani, 100% tych, którzy oddaliby głos na Twój Ruch, Polska 

Jest N ajw ażniejsza i Solidarną Polskę, w  każdą niedzielę i św ięta kościelne uczestniczą 

w  praktykach religijnych. Zdecydow ana w iększość ankietowanych, deklarujących 

poparcie dla Praw a i Sprawiedliwości, 94%, także regularnie uczestniczy w  praktykach 

religijnych. W  przypadku popierających Platform ę O byw atelską deklarujących 

regularne uczestnictw o w  praktykach religijnych je s t ponad połowa, tj. 64%  badanych. 

N atom iast spośród popierających najw iększą partię lewicową, Sojusz Lew icy 

D em okratycznej, 29%  deklaruje, że uczestniczy w  praktykach religijnych w  każdą 

niedzielę i św ięta kościelne, tyle samo (29% ) tylko w  w ażne święta kościelne, natom iast 

42%  czasami w  niedzielę i w  w ażne święta kościelne.
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Tabela nr 66. Udział w praktykach religijnych a preferencje wyborcze

Udział w  praktykach religijnych 
a preferencje wyborcze

% według zmiennej niezależnej

Suma
W każdą 
niedzielę 
i święta 

kościelne

W  ważne 
święta 

kościelne

Czasami 
w niedzielę 
i w ważne 

święta 
kościelne

Prawo i Sprawiedliwość 94 3 3 100%

Platforma Obywatelska 64 22 14 100%

Sojusz Lewicy Demokratycznej 29 29 42 100%

Polskie Stronnictwo Ludowe 0 0 0 100%

Twój Ruch (Ruch Palikota) 100 0 0 100%

Polska Jest Najważniejsza 100 0 0 100%

Solidarna Polska 100 0 0 100%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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5.2. Rodzina jako podstawowy podmiot w strukturze społecznej

Jednostka jest indyw idualnym  podm iotem  działającym  w  ukierunkow any sposób. 

R odzina z kolei je s t najm niejszą grupą społeczną złożoną z jednostek, czyli 

indyw idualnych podm iotów. Jej członkow ie działają na rzecz swojego gospodarstw a 

dom ow ego i rodziny, czyli tw orzą kolektyw  ekonom iczno-kulturow y. M iejsce 

i znaczenie konglom eratu gospodarstw a dom ow ego i rodziny w yjaśniłem  

w  poprzednich rozdziałach. W  tym  m iejscu chcę poszukać owej podm iotow ości 

jednostek  i rodzin jako  uczestników  rynku pracy w  kontekście znaczenia kapitału 

kulturow ego (lub w  kontekście, który także jes t obecny i m a znaczenie przedm iotow e 

w  ujęciu bardziej pejoratyw nym  -  siły roboczej).

D o podziału statusu zaw odow ego na wysoki i niski doszło w  w yniku 

zapotrzebow ania pracodaw ców  na rynku pracy. Zm ieniły się w ym agania dotyczące 

m erytorycznego przygotow ania do zawodu, w ym agania abstrahujące od 

dotychczasowej tradycji i kultury w ykonyw ania danego zawodu. Zostały one przejęte 

przez rynek pracy, który w yznacza zapotrzebow anie na dane zawody, a zatem  jes t 

regulatorem  instrum entalnym  statusu zawodowego. Określenie statusu zaw odow ego 

w  ten  sposób prowadzi do pauperyzacji zaw odów  inteligenckich, co dotyczy zw łaszcza 

hum anistów , przy w zroście statusu zaw odow ego inteligencji technicznej, a także 

techników  specjalistów. W  zw iązku z tym  rynek pracy m ożna podzielić na część 

centralną, w  której zatrudnienie znajdują specjaliści z w yższym  wykształceniem , oraz 

część peryferyczną, gdzie pracuje reszta społeczeństwa. Z tym  że zapotrzebow anie 

rynku pracy na konkretnych specjalistów  (inteligencję, w ykw alifikow anych 

pracow ników  fizycznych) zbliża ich do centralnej części rynku pracy. Część centralna 

rynku pracy w ystępuje na obszarze gospodarki, stanowiącej podporę władzy 

politycznej. Firm y tam  działające osiągają w ysokie dochody i często m onopolizują 

produkcję443. W  tej części rynku pracy zatrudnienie znajdują tylko jednostki będące 

specjalistam i w  odpow iednich do profilu firmy zaw odach, a także te  protegow ane przez 

sieci nom enklatury, układów  oraz koneksje.

Pom im o usilnych prób racjonalizacji elastycznego rynku pracy i zatrudnienia przez 

były liberalny rząd PO -PSL, to w łaśnie w  centralnej części rynku pracy m ożna znaleźć 

najstabilniejsze i najlepiej płatne zatrudnienie. To w  centrum  działają silne związki 

zaw odowe, form y zatrudnienia są stabilne i korzystne pod każdym  w zględem  dla

443 W. Kozek, Rynek pracy -  perspektywa instytucjonalna..., s. 116.
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pracobiorców , a także przestrzegane są przepisy kodeksu pracy. Centralna część rynku 

pracy składa się z II, III, IV  i V  sektora, ale znajdują się w  nich te  grupy zaw odow e 

(dotyczy II, III, IV  sektora gospodarki), których zw iązki zaw odow e utrzym ały 

przyw ileje socjalne: wysokie pensje, stabilne zatrudnienie na podstaw ie um ow y o pracę 

na pełny etat oraz przywileje emerytalne.

W  sektorze peryferyjnym  działają m niejsze firmy, w  k tórych dom inuje duża 

konkurencja przy niskiej wydajności pracy, niższych zyskach oraz m niejszym  postępie 

organizacyjno-technicznym 444. Peryferie rynku pracy są przeciw ieństw em  centrum. 

Zw iązki zaw odow e są tam  coraz mniej liczne, a działalność tych, które istnieją, jest 

system atycznie osłabiana. Form y zatrudnienia są najczęściej niestabilne 

i niepracownicze, korzystne przede w szystkim  dla pracodaw ców . D ochody są niskie 

najczęściej na poziom ie najniższej pensji krajowej lub nieznacznie wyższe. Znacznie 

częściej niż w  centrum  łam ane są przepisy kodeksu pracy, co sprzyja także 

upow szechnianiu się pracy nierejestrowanej. Tu także w  najw iększym  stopniu ujaw niają 

się form y patologii w  m iejscach pracy, takie ja k  m obbing oraz zarządzanie przez 

tw orzenie atm osfery strachu, która ma być czynnikiem  m otyw acji do pracy. Chodzi 

o utrzym anie negatyw nego napięcia em ocjonalnego w śród pracow ników  w  celu 

w iększego ich podporządkow ania się i osiągania wyższej wydajności. N ie jes t to trudne, 

poniew aż dom inują tu  spersonalizowane stosunki pracy, często bezpośrednio na linii 

pracodawca-pracownik. Stanow iska pracy m ają m ałą autonom ię lub nie posiadają jej 

wcale, a zatem  nie m a tu  „ścieżek kariery” , struktury firm  nie dają zaś m ożliwości 

awansu. N a  peryferiach rynku pracy panuje duża rotacja siły roboczej. Aw ans do 

centrum  rynku pracy je s t raczej niem ożliw y z pow odu często braku doświadczenia 

w  pracy w  zaw odzie wyuczonym . N ależy bow iem  zaznaczyć, że peryferie rynku pracy 

to sfera, gdzie pracę często znajdują absolwenci uczelni w yższych niem ogący znaleźć 

pracy zgodnej z w ykształceniem . Sfera peryferyjna ze w zględu na bardzo dużą 

elastyczność zatrudnienia jes t m iejscem , generującym  najw iększe bezrobocie.

D ekom pozycja zaw odów  i rynku pracy spow odow ała obniżenie w artości zaw odów  

fizycznych w ykonyw anych przez klasę robotniczą, która stanowiła trzon  ideologiczny 

kom unizm u, a w szelkie próby działalności prywatnej były niedopuszczalne jako  

niezgodne z obow iązującą ideologią. Pom im o znacznych ograniczeń m echanizm u 

konkurencji i wym iany, w  latach osiem dziesiątych funkcjonow ała dualizacja w  sferze

444 Tamże, s. 116.
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zatrudnienia oparta na priorytetach ideologiczno-politycznych. Chodziło o stworzenie 

lepszych w arunków  zatrudnienia w  branżach uznaw anych za w ażniejsze dla państwa. 

Obecnie dualizacja w idoczna jes t w  m echanizm ach rynkow ych445. W szystko zależy od 

zapotrzebow ania rynku pracy na specjalistów  z danej dziedziny, niezależnie od tego, 

czy są to pracow nicy w ysoko w ykw alifikowani -  absolwenci szkół wyższych, czy nisko 

w ykw alifikow ani pracow nicy fizyczni. Tylko pracow nicy z branż, w  których są 

niedobory kadr, m ają m ożliw ość negocjacji w arunków  zatrudnienia, chociaż odbyw a 

się to tylko do pew nego stopnia.

Szczególnie w ażny w  okresie PR L przem ysł ciężki -  III sektor gospodarki -  rów nież 

został poddany oddziaływ aniom  gospodarki w olnorynkow ej, co zm usiło poszczególne 

branże do restrukturyzacji. D ające duże m ożliw ości rozw oju zaw odow ego m iejsca 

pracy, w ysokie zarobki i stabilne form y zatrudnienia zostały stopniow o w yparte przez 

„elastycznie racjonalne” form y niepracow nicze lub na czas określony. Jest to także 

skutek prywatyzacji przedsiębiorstw  państw owych. O becny rynek pracy -  oprócz sfery 

budżetowej -  oferuje coraz więcej m iejsc pracy w  form ach elastycznych lub 

kontraktowych. N ajw yższe dochody m ożna osiągnąć w  centrum  rynku pracy -  

w  V  sektorze gospodarki lub blisko niego -  w  IV  sektorze gospodarki. Zw łaszcza 

w  IV  sektorze gospodarki pow stają now e m iejsca pracy w  korporacjach zagranicznych, 

które działają na krajow ym  rynku pracy. A  zatem  najlepsze dochody -  oprócz V  sektora 

gospodarki -  osiągają pracow nicy IV  sektora, czyli zbliżająca się do części centralnej 

lub już w  niej obecna klasa średnia kreatywna.

445 Tamże, s. 117.
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Schemat nr 32. Centrum i peryferie rynku pracy

Klasy społeczne

Klasa średnia -  wyższa 
zawody:

— Umysłowe

Klasa średnia -  niższa 

Zawody:
— umysłowe (niższego 

szczebla)
— Fizyczne (pracownicy 

wykwalifikowani)

Klasa niższa -  wyższa 

Zawody:
— fizyczne

Klasa niższa -  niższa 
Zawody:

— fizyczne (pracownicy 

niewykwalifikowani)

Podklasa

Rynek pracy

Klasa wyższa -  wyższa ---------------------------
Zawody:
— umysłowe

Klasa wyższa -  niższa --------------------------------- »
Zawody:

— umysłowe
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rynku pracy
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Granica obszarów

Obszar poza peryferiami rynku 

pracy. Sfera pracy 

nierej estrowanej

o
o
S -H

-Sh
ć/5

Źródło: Opracowanie własne, Skawina 2014 r.

Pow yższy schem at przedstaw ia podział rynku pracy na obszary: centrum, peryferie 

rynku pracy oraz obszar poza peryferiam i rynku pracy (sferę pracy nierejestrowanej). 

Centrum  rynku pracy jes t m iejscem  skupiającym  zaw ody najbardziej prestiżow e 

i najwyżej w yceniane na rynku pracy. Jest to obszar stosunkow o duży, ale m ożliwość 

znalezienia pracy je s t tam  mała. Peryferie rynku pracy stanow ią najbardziej 

rozw arstw iony obszar, który uległ zjaw isku dekom pozycji zaw odów , a także na skutek

302



uelastyczniania rynku pracy u lega prekaryzacji. D ostępny je s t on dla pracow ników  

z klasy średniej wyższej i średniej niższej, a także dla pracow ników  z klasy niższej 

wyższej i niższej niższej.

O bszar poza peryferiam i rynku pracy -  sfera pracy nierejestrowanej -  dotyczy klasy 

średniej wyższej i średniej niższej, klasy niższej wyższej i niższej niższej, jak  rów nież 

całej podklasy. Patologia dotycząca zatrudnienia nierejestrow anego dotyczy szczególnie 

całej klasy niższej, ale także klasy średniej, zw łaszcza klasy średniej niższej. 

W  przypadku patologii zatrudnienia w  form ach niepracow niczych zjaw isko to obejm uje 

cały obszar peryferii rynku pracy. O czyw iście w  przypadku zatrudnienia 

nierejestrow anego i stosow ania niepracow niczych form  zatrudnienia należy zaznaczyć, 

że są to  zjawiska, które w ystępują na peryferiach rynku pracy łącznie z form am i 

zatrudnienia pracow niczego. Członkowie klasy średniej niższej, całej klasy niższej 

i podklasy nie m ogą przekroczyć tzw. „szklanego sufitu” , czyli uzyskać m ożliwości 

zatrudnienia w  zaw odach o w yższym  statusie. Dzieje się tak  z prostej przyczyny. 

Im  w yższy status zawodu, tym  w yższe kw alifikacje (w iedza i um iejętności) są 

potrzebne w  celu jego  w ykonyw ania. Z kolei przedstaw iciele w ym ienionych klas, 

a zw łaszcza całej klasy niższej i podklasy, stanowią kategorię pracow ników  

niskow ykw alifikow anych lub niew ykwalifikow anych.

Status rodziny w  strukturze społecznej jes t w yznaczany przez status zaw odow y 

członków  rodziny oraz poziom  dochodów  gospodarstw a dom owego. Stąd szczególną 

uw agę pośw ięcam  rynkow i pracy. N a  skutek uelastyczniania rynku pracy stabilność 

zatrudnienia obniża się, pracobiorca znajduje (prekarną) pracę równie szybko, jak  

zostaje jej pozbaw iony446. Przez zaburzenie i zanik etyki rynku pracy obniża się 

i zanika zaufanie społeczne, które podtrzym uje w ięzi m iędzyludzkie. E tyka rynku pracy 

nie istnieje, a jeżeli w ystępuje, m a cechy patologiczne, co w yw ołuje niezrozum iałe 

napięcia. Pracodaw cy, którzy często postrzegani są jako  ludzie uczciwi, 

a niejednokrotnie jako  filantropi, uw ażają że należy przestrzegać zasad w spółżycia 

społecznego i być uczciw ym  w obec nich samych. Oni sami jednak  (pracodawcy) 

uważają, że są zwolnieni z m oralnego i praw nego obow iązku przestrzegania tych 

sam ych zasad w obec innych. Patologiczna m oralność dopuszcza zatem  m ożliwość 

w yzysku pracow ników  czy narzucania na produkt takich marż, że niektórzy ludzie 

zostają w ykluczeni społecznie447. Rozw iązaniem  m ogłyby być pow ołanie w  każdej

446 E. Pieszak, Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne -  dyskursy..., s. 144.
447 Tamże, s. 282.
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firm ie zw iązków  zawodowych, ale uelastycznianie rynku pracy pow oduje w ykluczenie 

pracow ników  zatrudnionych w  form ach niepracow niczych i na czas określony. Poniżej 

przedstaw iam  schem at deregulacji (uelastyczniania) rynku pracy, w  zw iązku 

z przynależnością do statusowej grupy społeczno-ekonom icznej.

Schemat nr 33. Poziom deregulacji (uelastyczniania) rynku pracy wśród statusowych grup społeczno- 
ekonomicznych

Kategorie (grupy) 
zatrudnienia

Elita -  najmniej liczna grupa o stabilnym zatrudnieniu, najwyższych stałych dochodach 

i z najlepszym zabezpieczeniem socjalnym (ekonomiczno-bytowym). Są to pracownicy centrum 

rynku pracy -  V sektora gospodarki.

Salariat -  liczna grupa o stabilnym zatrudnieniu, dochodach najczęściej przekraczających 

średnią pensję krajową, z dobrym zabezpieczeniem socjalnym (ekonomiczno-bytowym). 

Salariat składa się z pracowników V, częściowo także z IV sektora gospodarki.

Proficians -  to także liczna grupa zatrudniona najczęściej na podstawie kontraktów, lub 

samozatrudnieni, o dochodach zbliżonych (lub przekraczających) średnią pensję krajową, 

z dobrym zabezpieczeniem socjalnym (ekonomiczno-bytowym). Są to pracownicy III, a także 

częściowo IV sektora gospodarki.

Prekariat -  to najliczniejsza grupa o niestabilnym zatrudnieniu i niestałych dochodach, 

zbliżonych do najniższej pensji krajowej, ze słabym lub żadnym zabezpieczeniem socjalnym 

(ekonomiczno-bytowym). Prekariat jest grupą bardzo rozwarstwioną, składa się z osób 

z wykształceniem wyższym -  humanistycznym, z pracowników fizycznych  

wykwalifikowanych, z pracowników zatrudnionych wcześniej w  grupie salariatu, lub 

proficians. Są to pracownicy III i II sektora gospodarki. W tej grupie jest duży poziom  

bezrobocia, frykcyjnego i długoterminowego.

Proletariat -  to liczna i zróżnicowana grupa o niestabilnym zatrudnieniu i niestałych dochodach, 

zbliżonych do najniższej pensji krajowej, ze słabym lub żadnym zabezpieczeniem socjalnym 

(ekonomiczno-bytowym). W  skład tej grupy wchodzą pracownicy fizyczni:

— posiadający niskie kwalifikacje, stałe zatrudnienie z bardzo niskim dochodem, lub;

— nieposiadający kwalifikacji, zatrudniani sezonowo do prac prostych.

W tej grupie jest duży odsetek bezrobotnych.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie G. Standing, Prekariat, nowa niebezpieczna klasa..., s. 44-45, 
Skawina 2014 r.

E lita to w  tym  przypadku w ysoko wykształceni specjaliści zatrudnieni w  stabilnych 

form ach i na czas nieokreślony, z w ysokim i dochodami. Są to  pracow nicy V  sektora 

gospodarki, czyli centrum  rynku pracy. G rupy zawodowe: kadra kierownicza 

przedsiębiorstw  i instytucji.

Salariat to również w ysoko w ykształceni specjaliści zatrudnieni w  stabilnych 

form ach najczęściej na czas nieokreślony, z w ysokim i dochodami. Są to pracow nicy 

V  i częściow o IV  sektora gospodarki. G rupy zawodowe: w yższe kadry administracj i 

państw owej, inteligencja nietechniczna i w olne zaw ody -  V  sektor gospodarki, a także 

inteligencja techniczna oraz pracow nicy adm inistracji i specjaliści średniego szczebla -  

IV  sektor gospodarki.
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Proficians to w ykształceni profesjonaliści (specjaliści) w  danej dziedzinie, 

zatrudnieni często na podstaw ie kontraktu lub samozatrudnieni. O siągają w ysokie 

dochody, są to  pracow nicy IV  i częściow o III sektora gospodarki. Grupy zawodowe: 

pracow nicy biurow i (z w yższym  wykształceniem ), technicy, klasa średnia kreatyw na -  

IV  sektor gospodarki. Pryw atni przedsiębiorcy -  III sektor gospodarki.

Prekariat to grupa jednostek  z w yższym  lub średnim  w ykształceniem  -  

profesjonaliści (specjaliści) w  danej dziedzinie, zatrudnieni najczęściej w  niestabilnych 

(lub niepracow niczych) formach: term inow e um ow y o pracę, um ow y cywilnoprawne, 

lub nawet sfera nierejestrow ana. Osiągają niskie dochody; są to  pracow nicy III 

i częściow o II sektora gospodarki. G rupy zawodowe: pracow nicy biurow i z w yższym  

lub średnim  wykształceniem , pracow nicy handlu i usług, brygadziści, robotnicy 

w ykonujący prace w ym agające kwalifikacji -  III i II sektor gospodarki.

Proletariat to robotnicy z niskim  w ykształceniem  lub niew ykwalifikow ani, 

zatrudnieni najczęściej w  niestabilnych form ach lub w  sferze nierejestrowanej. O siągają 

niskie lub bardzo niskie dochody; są to  pracow nicy I sektora gospodarki. G rupy 

zawodowe: robotnicy do prac prostych, niew ykw alifikow ani pracow nicy usług i handlu, 

robotnicy w  rolnictw ie, leśnictwie i rybołów stwie, rolnicy i rybacy. Ta kategoria -  

pracow nicy fizyczni -  to  konglom erat zaw odów  fizycznych przem ysłu ciężkiego 

i budow nictw a, czyli ideologicznej klasy robotniczej czasów  PRL.

Prekaryzacja obejm uje także zjaw isko tetriaryzacji448. Tetriaryzacja to  połączenie 

różnych form  elastyczności dotyczących pracy. Jednym  z najgroźniejszych elem entów  

tego zjaw iska jes t zacieranie się odcinków  dobow ego podziału czasu. D zieje się to  na 

skutek uelastyczniania czasu pracy: liczby godzin, a także okresu doby, w  którym  ma 

ona zostać wykonana. To powoduje zanikanie granicy m iędzy czasem  w olnym  

jednostki spędzanym  z rodziną a czasem  spędzonym  w  pracy. M akrosfera zaczyna 

przenikać do m ikrosfery, praca zaczyna być obecna także w  domu, w  rodzinie. Sfera 

sacrum  zostaje w ypierana i zajm ow ana przez sferę pro fanum . D zieje się tak  w łaśnie 

przez uelastycznianie rynku pracy, w  tym  czasu pracy, nad którym  spraw ow ana je s t 

coraz w iększa kontrola często przez niem al całą dobę. W prow adzenie elastycznego 

czasu pracy m a znaczenie jedynie  dla firmy, w  niew ielu przypadkach jes t ono korzystne 

dla pracownika. G łów nym  założeniem  jes t to, żeby pracow nik pozostaw ał ja k  najdłużej 

do dyspozycji i na jak  najbardziej korzystnych w arunkach dla firmy. U elastycznianie

448 G. Standing, Prekariat, nowa niebezpieczna klasa . ,  s. 98.
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czasu pracy dąży do podw ażenia dwóch zasadniczych standardów  dotyczących czasu 

pracy: 8-godzinnego dnia pracy i 5-dniow ego tygodnia pracy (wolne soboty 

i niedziele)449. Podw ażenie norm  czasu pracy je s t rów noznaczne z dążeniem  do jego 

całkow itego uelastycznienia, dotyczy to  także 5-dniow ego tygodnia pracy. B rak norm  

i całkow ite uelastycznienie czasu pracy prow adzi nie tylko do nieuniknionego konfliktu 

ról, ale również do całkow itego podporządkow ania pracow nika pracodawcy.

Jak już  w ielokrotnie zaznaczałem , gospodarstw o dom owe jes t bazą ekonom iczno- 

bytow ą rodziny a praca pow inna w iązać się z realizacją potencjału kulturow ego 

jednostki, k tórego podstaw ą są zasoby kulturow e (udokum entow ana w iedza 

i um iejętności dotyczące przedm iotu postawy). A  zatem  neoliberalny kapitalizm  należy 

skierować na drogę budow y zaufania społecznego. Jest to droga długa, trudna 

i w ym agająca w ielkiego wysiłku, ale osiągnięcie celu w  perspektyw ie czasu jes t 

możliwe. Przede w szystkim  należy dążyć do w zm ocnienia statusu jednostek  należących 

do klasy średniej, czego m ożna dokonać, stabilizując pozycję zaw odową. Prekaryzacja 

klasy średniej je s t procesem  szkodliwym  dla społeczeństw a i w  dłuższej perspektyw ie 

nieopłacalnym  dla gospodarki. Istotnym  problem em  pozostaje stosunkow o wysoka 

stopa bezrobocia, przy dużej liczbie osób czy rodzin pozostających na emigracji 

zarobkowej. Tw orzenie nowych, stabilnych m iejsc pracy pow inno być priorytetem  

realizacji polityki pracy. Z jednej strony -  przy spadku bezrobocia -  stopniowo 

w zrastałby PKB. Z drugiej zaś zw iększenie m ożliwości znalezienia pracy przez 

absolw entów  zm niejszyłoby poziom  migracji, w  zw iązku z czym  podatek dochodowy 

byłby regulow any w  Polsce. Szczególnie istotne znaczenie m a aktyw izacja 

i przygotow anie zaw odow e osób należących do klasy niższej. W iąże się to w  wielu 

przypadkach z koniecznością interwencji instytucji państw ow ych, np. Centrum  

W spierania Rodziny, celem  eliminacji dysfunkcji lub/i patologii w  danej rodzinie. 

Stworzenie m iejsc pracy dla osób należących do klasy niższej m ogłoby rozpocząć (przy 

wsparciu instytucji pom ocy rodzinie) niezw ykle trudny i czasochłonny proces 

w ychodzenia takich gospodarstw  dom ow ych z biedy lub ubóstwa.

Proces napraw y zaplecza socjalnego państw a leży w  gestii w ładzy ustaw odaw czej 

(parlam ent) i wykonaw czej (prezydent). U staw odaw stw o jest pierw szym  elem entem  

zapoczątkow ania zmian. Podstaw ow ym  elem entem  rynku pracy pozostaje 

zlikw idow anie zatrudnienia opartego na niestabilnych form ach zatrudnienia. W  Polsce

449 J. Urbański, Prekariat i nowa walka k la s . ,  s. 101.
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m asow o stosowane są um ow y na czas określony, w  2013 r. dotyczyły one 19% 

pracujących, sam ozatrudnionych w  tym  sam ym  roku było 7% 450. Najwięcej 

niestabilnych form  zatrudnienia stosuje się w  przypadku przyjm ow ania do pracy 

absolw entów  -  osób młodych. N iestabilność zatrudnienia przy niskich dochodach 

i w zrastających kw alifikacjach poszukujących pracy (w  tym  w łaśnie absolw entach) 

pow oduje zw iększoną rotację na niestabilnych stanow iskach pracy. N ie m a to  jednak  

zw iązku z bezrobociem  frykcyjnym , poniew aż pow odem  nie jes t tu  tylko chęć zm iany 

pracy na inną, lepszą. Chodzi najczęściej o znalezienie pracy w  zaw odzie w yuczonym  

i związanej z dalszym  rozw ojem  i karierą zaw odow ą, lub przynajmniej na poziom ie 

odpow iadającym  kw alifikacjom  a nie kolejnej m cpracy.

Ruchliw ość na rynku pracy w  obszarze peryferii je s t związana z poszukiw aniem  

stabilnego zatrudnienia i dochodu przekraczającego najniższą pensję krajową. 

U elastycznianie rynku pracy zostało rozpoczęte od destabilizacji form  zatrudnienia (co 

rozpoczęło także proces prekaryzacji). U m ow a o pracę zgodnie z kodeksem  pracy 

z 1974 r. m iała charakter um ow y na czas nieokreślony. M iało to  stabilizować stosunki 

m iędzy pracow nikiem  a pracodaw cą451. Obecnie pracodaw ca m oże zaw rzeć 

z pracobiorcą um ow ę o pracę na czas określony dwukrotnie, w  tym  przypadku trzecia 

um ow a musi być um ow ą na czas nieokreślony, o ile po wygaśnięciu drugiej um ow y nie 

nastąpiła nie krótsza niż 1 m iesiąc przerw a w  świadczeniu pracy. U m ow a na czas 

określony m oże być zaw arta na dowolny okres. W  rzeczyw istości oznacza to, że 

pracow nik kilka lat m oże być zatrudniony na podstaw ie um ow y na czas określony, nie 

m ając żadnej gwarancji otrzym ania um ow y na czas nieokreślony. D estabilizacja form 

zatrudnienia je s t zw iązana z zapotrzebow aniem  liczby pracow ników  w  danych okresach 

funkcjonow ania firmy. Służy to  tylko pracodawcom , bo chociaż pracow nik jes t 

chroniony przepisam i kodeksu pracy, m ożliw ość rozw iązania um ow y o pracę w  każdej 

chwili, bez uzasadnienia i z krótkim  okresem  w ypow iedzenia nie zapew nia ochrony 

samego stosunku pracy w  czasie. Skrajną postacią deregulacji rynku pracy 

i prekaryzacji pracobiorców  jes t stosowanie niepracow niczych form  zatrudnienia -  

um ów  cyw ilnopraw nych lub sam ozatrudnienia452 (o czym w ielokrotnie była już  mowa).

Zatrudnienie na podstaw ie um ow y cywilnoprawnej stosują w  pierwszej kolejności 

agencje pracy tym czasow ej. D okonały one uprzedm iotow ienia pracow ników ,

450 Diagnoza Społeczna 2013, Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, 
Raport MPiPS, Warszawa 2014.
451 J. Urbański, Prekariat i nowa walka k la s .,  s. 90.
452 Tamże, s. 91.
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kategoryzując ich nie jako  kapitał ludzki, tylko jako  siłę roboczą. Agencje pośrednictw a 

pracy działają na zasadzie poszukiw ania pracow ników  dla pracodawców . D la sw oich 

klientów  -  pracodaw ców  -  poszukują pracow ników  o odpow iednim  profilu 

zawodowym . Pracobiorcy -  siła robocza -  są zatrudniani na podstaw ie um ów  

krótkoterm inow ych a ich w ynagrodzenie jes t pom niejszane przez pracodaw ców , aby 

pokryć koszt usługi rekrutacyjnej. K iedy zapotrzebow anie na siłę roboczą spada, 

um ow y nie są przedłużane. Agencje pośrednictw a pracy to  część instrum entów  

uelastyczniających rynek pracy. D la pracobiorców  elastyczny rynek pracy, czyli także 

zatrudnienie przez agencję, prowadzi do zaniku zaufania a tym  sam ym  braku lojalności 

w obec pracodawców . N iem ożliw e staje się zaspokojenie potrzeby samorealizacji, 

a także rozwój zawodowy. N iem ożliw a staje się także budow a więzi społecznych 

z pow odu dużej rotacji pracow ników . Zanik kolektyw u opartego na w ięziach 

społecznych pow oduje indywidualizację społeczeństw a opartą na rywalizacji. Praca 

staje się towarem , sam orealizacja staje się w artością instrum entalną, jaką  są pieniądze, 

a etos pracy łączy się z sukcesem  jako  w yznacznikiem  poziom u statusu zawo dowo- 

m aterialnego. W  takich w arunkach zanika całkow icie w artość autoteliczna pracy, etyka 

zbudow ana na bazie system u aksjonorm atyw nego, a w  ich m iejsce pojaw ia się 

„podw ójna m oralność” oparta na braku zaufania. Jako wyraz frustracji pojaw ia się także 

niechęć do podjęcia pracy w  ogóle.

Prekariat należy przekształcić w  salariat, czyli przyw rócić form y zabezpieczenia 

socjalnego w ypracow ane w  epoce industrialnej, popierane przez K atolicką N aukę 

Społeczną i w yw alczone przez „Solidarność” w  latach 80. X X  wieku. Elem enty 

zabezpieczenia socjalnego to: bezpieczeństw o na rynku pracy, bezpieczeństw o 

zatrudnienia, bezpieczeństw o m iejsca pracy, bezpieczeństw o pracy, bezpieczeństw o 

reprodukcji um iejętności, bezpieczeństw o dochodu i bezpieczeństw o reprezentacji453.

B ezpieczeństw o na rynku pracy odnosi się do polityki zatrudnienia, tworzonej 

i realizowanej przez rząd. Dotyczy tw orzenia now ych m iejsc pracy.

B ezpieczeństw o zatrudnienia zw iązane je s t z przestrzeganiem  przez pracodaw ców  

przepisów  kodeksu pracy, dotyczących zarów no zaw ierania um ów, jak  i zw alniania 

pracownika. Jest to ochrona pracobiorców  przed stosow aniem  niepracow niczych form  

zatrudnienia, nadużyw aniem  zatrudnienia na czas określony, a także ochrona 

zatrudnionych przed bezpodstaw nym  zwolnieniem.

453 G. Standing, Prekariat, nowa niebezpieczna klasa..., s. 49.

308



Bezpieczeństw o m iejsca pracy dotyczy rozw oju zaw odow ego pracownika. Chodzi tu

0 podw yższanie kwalifikacji i um iejętności pracow nika w  celu zw iększania jego  

w artości dla pracodaw cy i na rynku pracy. D aje także m ożliwość awansu w  strukturach 

firm y i podw yższenia swojego statusu społeczno-zaw odow ego. Podw yższanie 

kwalifikacji zw iązane jes t także z samorealizacją.

B ezpieczeństw o pracy dotyczy stosowania przepisów  BH P (Bezpieczeństw a

1 H igieny Pracy) w  m iejscu pracy. Zw iązane je s t także z odpowiednim i w arunkam i 

w ykonyw ania pracy, czyli w łaściw ą infrastrukturą a także adekwatnym  czasem  pracy.

Bezpieczeństw o reprodukcji um iejętności odnosi się do m ożliw ości zdobycia 

dośw iadczenia zaw odow ego w  zakresie zaw odu w yuczonego.

Bezpieczeństw o dochodu dotyczy otrzym yw ania regularnie pensji w  stałej 

w ysokości, ale nie niższej niż ustalona przez państw o płaca m inimalna. D otyczy także 

system u zabezpieczenia społecznego.

B ezpieczeństw o reprezentacji zw iązane jes t z funkcjonow aniem  zw iązków  

zawodowych. Zw iązki zaw odow e służą do reprezentacji interesów  pracow ników  

(kolektywnie i indywidualnie), a także do ochrony m iejsc pracy oraz przestrzegania 

zapisów  kodeksu pracy.

Przedstaw ione powyżej form y ochrony pracow ników  przynoszą obopólne korzyści -  

dla pracobiorcy oraz dla pracodawcy. P racobiorca zatrudniony w  sferze salariatu 

w  pracowniczej stabilnej form ie będzie lojalnym  pracownikiem , który szanuje interes 

swojego pracodawcy. Pracodaw ca z kolei będzie m iał dobrego pracownika, który 

odwdzięczy się w ysoką jakością i w ydajnością w  pracy, a także kreatyw nością dzięki 

swem u zaangażowaniu. K orzysta na tym  także państw o w  aspekcie społecznym  

i gospodarczym .
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Schemat nr 34. Salaryzacja prekariatu

Instrumenty 

salaryzujące klasę 

średnią

Pracownicze -  

stabilne formy 

zatrudnienia 

(1/1 etatu, um owa -  

docelowo -  na czas 

nieokreślony)

Zatrudnienie 

w formach 

pracowniczych -  

zwiększone wpływy 

do ZUS

Aktywizacja 

i szkolenie 

bezrobotnych

r>

Tworzenie nowych 

miejsc pracy

Zmniejszenie nakładu 

środków na 

świadczenia dla 

bezrobotnych

Wyższe dochody:

— zwiększona 

konsumpcja

— wzrost PKB

Ochrona praw 

pracowniczych -  

m.in. przez związki 

zawodowe

Stabilizacja rynku 

pracy

— możliwość 

wcześniejszego 

założenia rodziny

— wcześniejsza 

prokreacja

Podwyższenie 

najniższej pensji 

krajowej, do stałego 

poziomu

zapewniającego 1/3 

dochodu na fundusz 

swobodnej decyzji 

(zbliżenie do 2/3 

pensji średniej 

krajowej)

Likwidacja agencji 

pracy tymczasowej
N

Instrumenty 

prekaryzujące klasę 

średnią

Niepracownicze 

formy zatrudnienia -  

okres nieskładkowy

Zatrudnienie przez 

Agencje pracy 

tymczasowej -  

elastyczna forma 

podaży pracy

Bezrobocie frykcyjne 

i strukturalne

Brak stabilnego 

zatrudnienia:

— opóźnienie decyzji 

o założeniu rodziny

— opóźnienie decyzji 

prokreacyjnych

Kontrola pracodawców przez Państwową Inspekcję pracy - 

ochrona praw pracowników

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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5.3. Wpływ instytucji na funkcjonowanie rodziny

Polityki publiczne realizow ane są za pośrednictw em  instytucji państwowych. 

Zapotrzebow anie na ingerencję z ich strony je s t zgłaszane przez sam ych 

zainteresow anych -  członków  rodzin, praw nych opiekunów  lub inne osoby, które 

dostrzegają m ożliw ość w ystąpienia dysfunkcji lub form  patologii w  danej rodzinie. 

W pływ  instytucji na praw idłow e funkcjonow anie rodziny dotyczy zaspokojenia często 

potrzeb podstaw ow ych jej członków. W ystąpienie dysfunkcji pow oduje w  pierwszej 

kolejności ograniczenie m ożliwości zaspokojenia potrzeb cywilizacyjnych, które na 

skutek utraty lub zm niejszenia źródła dochodu zostają ograniczone do zaspokojenia 

tylko potrzeb podstaw owych. Chciałbym  tu  rozw ażyć kw estie związane 

z funkcjonow aniem  jednostek  i ich rodzin pod kątem  realizowanej przez instytucje 

polityki rodzinnej bezpośredniej i pośredniej.

Sam orealizacja jednostki zw iązana jes t z pracą. R ynek pracy kontrolow any jes t przez 

M inisterstw o Pracy i Polityki Społecznej i w łaśnie tu  zaczyna się realizacja pośredniej 

polityki rodzinnej. Poziom  życia rodziny zależy od w ysokości otrzym yw anego dochodu 

za w ykonyw aną pracę, jest w yznacznikiem  zam ożności gospodarstw a dom ow ego i jego  

m ożliwości nabywczych. D latego tak  ważne je s t stabilne zatrudnienie (um ow a o pracę 

na czas nieokreślony) i dochód na poziom ie zapew niającym  pełne uczestnictw o w  życiu 

społecznym  (zbliżony do średniej pensji krajowej). Praca służy także zabezpieczeniu 

okresu po zakończeniu działalności zawodowej (czasu emerytury). Stanowi rów nież 

zabezpieczenie socjalne w  przypadku niezdolności do pracy. Tym czasem  w artość 

ekonom iczna pracy zostaje podw ażona przez proces prekaryzacji, tak  samo m ożliwość 

sam orealizacji zostaje pow ażnie ograniczona zw łaszcza dla grup zawodowych, których 

reprezentantów  na rynku pracy je s t więcej, niż w ynosi zapotrzebow anie. W tedy w zrasta 

poziom  bezrobocia lub dochodzi do pauperyzacji potencjału kulturow ego jednostki, 

przez zatrudnienie kapitału ludzkiego jako  najczęściej taniej siły roboczej, w  zaw odach 

znacznie odbiegających od wyuczonego. W  zw iązku z tym  należy zadać pytanie, jaki 

w pływ  pozytyw ny m a pośrednia polityka rodzinna, która była realizow ana przez 

M PiPS? Pytanie jes t nieco prowokacyjne, ale należy przypom nieć że głów nym  

założeniem  każdego państw a jes t realizacja polityk, tak  aby poziom  życia 

społeczeństw a był coraz wyższy. O dbyw a się to  oczywiście przez pracę, a tym  samym  

w zrost gospodarczy -  m.in. przez w zrost PKB. G ospodarka i jej efektyw ność nie są 

w artościam i samymi w  sobie. W ykładnikiem  ich w artości je s t służba dla społeczeństwa,
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a nie społeczeństw a dla nich454. Zw iększająca się liczba stosow anych niepracow niczych 

form  zatrudnienia, pow iększająca się nierejestrow ana sfera pracy, a także w ysokość 

najniższej pensji krajowej zaprzeczają realizacji polityki rodzinnej pośredniej. O prócz 

tego agencje pośrednictw a pracy, a przede w szystkim  agencje pracy tym czasow ej, 

prow adzą do utow arow ienia pracy i uprzedm iotow ienia pracobiorców .

Obecny rynek pracy uległ znacznym  przem ianom , a zatem  rodzaje zatrudnienia 

m ożna przedstaw ić w  ujęciu „kontraktów  psychologicznych” . W yróżnia się: kontrakt 

relacyjny, transakcyjny, zbalansowany, przejściow y455. K ontrakt relacyjny dotyczy 

zw łaszcza czasów  PRL-u. G łów nym  jego  założeniem  jes t zatrudnienie w  stabilnej 

form ie na czas nieokreślony. W spółpraca m iędzy podm iotam i opierała się na 

zapew nieniu bezpieczeństw a zatrudnienia, system u szkoleń i aw ansów  ze strony 

pracodaw cy oraz lojalności ze strony pracownika. K ontrakt transakcyjny dotyczy 

czasów  współczesnych. Zatrudnienie opiera się na niestabilnych elastycznych form ach 

na czas określony. Pracodaw ca w ym aga dużo: w ysokiego poziom u wykształcenia, 

um iejętności i długiego dobowego czasu pracy. W  zam ian oferuje niewiele, niestabilne 

zatrudnienie, a także niezbyt wysoki poziom  dochodów. K ontrakt zbalansow any 

dotyczy relacji pragm atycznej m iędzy pracodaw cą a pracobiorcą. Zatrudnienie odbyw a 

się w  stabilnych -  pracow niczych form ach zatrudnienia -  na czas nieokreślony, 

przynajmniej w  początkow ym  okresie. Pracodaw ca w ym aga, żeby pracow nik posiadał 

wysoki poziom  w ykształcenia i stale podnosił swoje kwalifikacje. Jednak poziom  

dochodu m oże się w  tym  przypadku dzielić na część stałą (podstaw ę) i zm ienną 

(prowizje, prem ie), której poziom  (w  przypadku zm iennej) zależy od jakości i ilości 

pracy. U elastycznianie rynku pracy w iąże się -  z założenia -  z tw orzeniem  

konkurencyjnej gospodarki. Jednak prekaryzacja pom ija kapitał ludzki, który jes t jej siłą 

napędow ą przekształcając go na siłę roboczą. W  zw iązku z tym  następują również 

zm iany w  kontraktach, które są przekształcane z relacyjnych na transakcyjno- 

zbalansow ane456. K ontrakty transakcyjno-zbalansow ane w ym agają silnego 

zaangażow ania w  w ykonyw aną pracę i długiego pozostaw ania na stanow isku pracy. 

Pow oduje to  powstanie konfliktu ról. U  pracow nika nie rozw ija się poczucie lojalności, 

a pojaw ia się zdecydow ana chęć zm iany pracy na inną. Pozostaje jeszcze kontrakt 

przejściowy, który dotyczy dostosow yw ania się firmy do now ych w arunków

454 A. Szahaj, Kapitalizm drobnego druku, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 99.
455 E. Kowalczyk, Człowiek organizacja kariera, siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa 2014, 
s. 146-147.
456 Tamże, s. 147.
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rynkowych. Zm iany dotyczą form  zatrudnienia, w ydłużenia godzin pracy, pojaw ienia 

się konfliktu ról. K ontrakt transakcyjny i przejściowy, m ogą pow odow ać u pracow nika 

pojaw ienie się dystresu, a w  konsekwencji syndrom u w ypalenia zaw odow ego lub 

przerdzew ienia zawodowego.

Proces prekaryzacji (przez uelastycznianie rynku pracy) prowadzi do pow staw ania 

dysfunkcji, a następnie form  patologii na rynku pracy i w  zakładach pracy. Form y 

patologii przenoszą się poza sferę pracy często na rodzinę za sprawą stresu, który 

pow staje u  jednostki na skutek nagrom adzonych emocji negatyw nych. Stres składa się 

z dw óch rodzajów  -  stresu negatyw nego (dystres) i pozytyw nego (eustres). Dystres 

w zm acnia em ocje negatyw ne (w ywołujące go), które nasilając się, działają 

destrukcyjnie na jednostkę. Eustres z kolei w zm acnia em ocje pozytyw ne i zw iększa 

m otyw acje oraz kreatywność, co pom aga szybko i skutecznie rozw iązać problemy. 

Jeden i drugi rodzaj stresu jest w yzw alany przez emocje pow stałe podczas interakcji 

z innymi ludźmi. Em ocje negatyw ne w yzw alają dystres, który pobudza dalsze emocje 

negatyw ne i u trw ala je. N atom iast eustres pobudza em ocje pozytyw ne, które przez 

pozytyw ne wyniki działań jednostki u trw alają się.

Wykres nr 35. Oddziaływanie emocji na źródło powstania stresu

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.
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Pojaw ienie się przeciwności, brak konstruktyw nych planów  i m ożliwości 

przedsięw zięć oraz brak w sparcia -  w szystko to pow oduje frustracje i pojaw ienie się 

emocji negatyw nych, które aktyw ują dystres457 działający dezaktyw ująco na jednostkę.

Źródeł stresu generow anych przez w spółczesną sferę pracy jes t bardzo dużo, ale 

czynniki stresogenne m ożna uporządkow ać w  kategorie, są to: czynniki technologiczne 

i fizyczne w arunki pracy, natura samej pracy, w ykonyw any zawód, czynniki 

spow odow ane zm ianą w  m iejscu pracy i spow odow ane psychospołeczną naturą m iejsca 

pracy, a także czynniki osobow ościow e458. Czynniki technologiczne i fizyczne, w arunki 

pracy dotyczą spraw ności i bezpieczeństw a sprzętu, na którym  w ykonyw ana jes t praca 

a także kom fortu stanowiska pracy. W ażne jes t tu  także przestrzeganie zasad BHP, 

związane z organizacją i specyfiką m iejsca pracy. N atura  samej pracy i w ykonyw any 

zaw ód dotyczą poziom u ryzyka zw iązanego ze specyfiką danego zawodu. 

W ykonyw any zaw ód w  korelacji z zaw odem  w yuczonym  m a szczególne znaczenie. 

W  przypadku w ykonyw ania pracy w  zaw odzie w yuczonym  -  niezależnie od stopnia 

ryzyka -  w  pozytyw nych w arunkach organizacji zakładu pracy, dzięki w ysokiem u 

poziom ow i kom ponentów  postaw y m oże w zrosnąć poziom  eustresu. W zrasta tu  także 

poziom  m otywacji w ew nętrznej459. W  tym  sam ym  przypadku, ale w  mniej 

pozytyw nych lub w ręcz w  negatyw nych w arunkach organizacji zakładu pracy, m ogą 

obniżyć się kom ponenty postawy, co pow oduje w zrost poziom u dystresu. Tu obniża się 

poziom  m otywacji w ew nętrznej, a w zrasta poziom  m otyw acji zewnętrznej.

457 Do powstania dystresu przyczynia się także brak możliwości zaspokojenia potrzeby samorealizacji.
0  ile proletariat domaga się przede wszystkim stabilnego zatrudnienia z wysokim zabezpieczeniem 
socjalnym, o tyle prekariat postuluje -  oprócz powyższych -  również o możliwość samorealizacji 
własnego wysokiego potencjału twórczego: przedstawiciele proletariatu domagają się przyzwoitej pracy 
najemnej i to w dużej ilości. Prekariat ma nadzieję na ucieczkę od tej pracy, materialnie
1 psychologicznie, ponieważ traktuje on ją  instrumentalnie, a nie jako element samookreślenia. Zob. 
G. Standing, Karta prekariatu, PWN, Warszawa 2015, s. 22. Brak możliwości potraktowania pracy jako 
wartości autotelicznej, lub choćby tylko jako wartości instrumentalnej, prowadzi do zaniku etyki pracy. 
Praca nie jest wartością samą w sobie, ale staje się nią dopiero wtedy, gdy stanowi możliwość 
zaspokojenia z jednej strony potrzeby samorealizacji, a z drugiej potrzeb ekonomiczno-bytowych 
gospodarstwa domowego i rodziny. Praca jest elementem pozwalającym na samookreślenie człowieka 
w strukturze społecznej: cechą charakterystyczną prekariatu jest brak tożsamości zawodowej lub narracji 
pozwalającej mu ująć w ramy porządkujące własne życie. Prowadzi to do frustracji, alienacji, lęku 
i anomicznej rozpaczy. Zob. tamże, s. 27. Zanik etyki pracy, łącznie z wytworzeniem się podwójnej 
moralności, prowadzą do nasilenia negatywnych emocji względem sfery pracy i powstania dystresu: 
prekariusze i prekariuszki są bardziej skłonni do zachowania psychologicznego dystansu względem pracy 
zarobkowej, angażują się w nią jedynie tymczasowo i traktują ją  instrumentalnie. Zob. tamże, s. 29.
458 E. Kowalczyk, Człowiek organizacja kariera, siła psychologii stosowanej . ,  s. 156-157.
459 Motywacja wewnętrzna to pragnienie podjęcia jakiegoś działania, ponieważ uważamy je  za przyjemne 
lub interesujące, a nie ze względu na zewnętrzne nagrody lub naciski. Motywacja zewnętrzna [to] chęć 
podjęcia działania ze względu na zewnętrzne nagrody lub naciski, a nie dlatego, że wydaje nam się ono 
przyjemne lub ciekawe. Zob. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna., 
s. 138.
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W  przypadku pracy w  zaw odzie innym  niż w yuczony poziom  kom ponentów  postaw y 

w arunkow any jes t różnicą m iędzy statusem  zaw odu w yuczonego i w ykonyw anego, 

poziom em  satysfakcji z wykonyw anej pracy a czynnikiem  ekonom icznym  (poziom em  

w ynagrodzenia). N a  poziom  i rodzaj stresu w pływ ają w arunki organizacji w  zakładzie 

pracy. Czynniki spow odow ane zm ianą w  m iejscu pracy zw iązane są z przeobrażeniam i 

organizacyjnym i w  firmie. W  pierwszej kolejności dotyczą stabilności zatrudnienia, 

zm ian w  liczbie obow iązków  na stanowisku pracy, poziom u wynagrodzenia, ilości 

godzin pracy i pory pracy -  co m oże pow odow ać pow stanie konfliktu ról. Czynniki 

spow odow ane psychospołeczną naturą m iejsca pracy dotyczą form y kultury organizacji 

pracy. Szczególnie szkodliw a dla jednostki m oże być korporacyjna kultura organizacji, 

gdzie praca opiera się na rywalizacji, a substytutem  etosu pracy jes t sukces 

ekonomiczny. W  tego typu kulturze m oże dochodzić do stosow ania m anipulacji. Jest to 

św iadom e oddziaływ anie za pośrednictw em  niepraw dziw ych inform acji z zam iarem  

w yw arcia w pływ u na inną jednostkę w  celu kształtow ania jej decyzji i opinii na dany 

tem at lub na tem at innych. K olejnym  czynnikiem  jest dehum anizacja w  m iejscu pracy, 

co m oże skutkow ać brakiem  zaufania i niskim  poziom em  relacji m iędzy pracownikam i. 

Pow yższe czynniki m ogą prow adzić do pow stania innych form  patologii, takich jak  

mobbing. Jest to  rodzaj przem ocy psychicznej, która m oże przybierać różne form y 

oddziaływania. Prow adzi ona do pow stania silnego dystresu i w yczerpania 

em ocjonalnego, których skutkiem  są różne choroby zw iązane z układem  

neurologicznym , a ostatecznie także do rezygnacji z pracy lub jej utraty. Poziom  

odporności na stres zależy od typu osobow ości konkretnej jednostki.

U trzym ujące się dysfunkcje m ogą z czasem  zm ieniać się w  form y patologii. 

P racow nik poddany długotrw ałem u dystresowi, a także niem ający stabilizacji 

zawodowej (co również je s t czynnikiem  pow odującym  dystres), u  którego występuje 

konflikt ról, je s t narażony na w ystąpienie syndrom u w ypalenia zaw odow ego lub 

przerdzew ienia zaw odow ego. W ypalenie zaw odow e to negatyw ny stan um ysłu 

człowieka, pow stały na skutek w yczerpania em ocjonalnego (spow odow anego 

długotrwałym  stresem) oraz pojaw ienia się frustracji. Prow adzi on do obniżenia 

m otyw acji oraz nastroju. W ypaleniu zaw odow em u m oże tow arzyszyć atrybucja 

w ew nętrzna, czyli poczucie, że przyczyna pow odująca ten  negatyw ny stan znajduje się 

w  samej jednostce, a nie w  negatyw nych czynnikach zew nętrznych460. Tow arzyszy mu

460 Zob. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna., s. 394.
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także poczucie niespełnienia (niezaspokojenia potrzeby samorealizacji) i n iepow odzenia 

w  realizacji celów.

Syndrom  przerdzew ienia zaw odow ego jest bardziej zw iązany z prekaryzacją. 

Syndrom  ten  polega na w ykonyw aniu pracy od początku bez m otywacji, a także 

z zaniżonym i kom ponentam i postawy. R óżnica m iędzy syndrom em  w ypalenia 

zaw odow ego a syndrom em  przerdzew ienia zaw odow ego polega na tym, że 

w  pierw szym  przypadku pracow nik na początku swojej drogi zawodowej (lub po 

podjęciu pracy w  nowej firmie) posiadał w ysoką m otyw ację i poziom  kom ponentów  

postaw y (który obniżył się na skutek w ystąpienia długotrw ałego stresu). N atom iast 

w  drugim  przypadku pracow nik od początku posiadał niską m otyw ację i poziom  

kom ponentów  postawy. Przerdzew ienie zaw odow e dotyczy zw łaszcza osób młodych, 

w chodzących na rynek pracy (rozpoczynających karierę zaw odow ą). O czekują oni od 

firm y m ożliwości zaspokojenia potrzeby sam orealizacji przez zdobyw anie 

doświadczenia, dokształcanie zaw odow e i pow ierzanie coraz większej liczby 

obowiązków, a także stopniowego zwiększania autonom ii stanow iska pracy. Gdy tak  się 

nie dzieje, lub w ręcz przeciw nie -  kiedy stają się przeciążani pracą, m otyw acja do jej 

w ykonyw ania spada. Syndrom  ten dotyczy także pracow ników , m ających już  długą 

karierę zaw odową. Przyczynam i są w  tym  przypadku zm niejszanie się liczby 

obow iązków  lub poczucie, że na gruncie zaw odow ym  osiągnęli już  wszystko. Obydw a 

przedstaw ione syndrom y pow odują zanik potrzeby poznawczej i samorealizacji. Spada 

przy tym  także poziom  potencjału tw órczego na skutek obniżania się i dezaktualizacji 

zasobów  kulturowych, dotyczących ich specjalizacji zawodowej. Stres w  m iejscu pracy 

i frustracje z nim  związane prow adzą do problem ów  w  praw idłow ym  realizow aniu ról 

rodzinnych. D otyczy to  relacji m iędzy m ałżonkam i i dziećmi. D ługotrw ały dystres 

pow oduje także pojaw ienie się problem ów  zdrowotnych.

Poruszane tem aty  zw iązane z funkcjonow aniem  jednostki w  sferze pracy m ają swoje 

odbicie w  funkcjonow aniu rodziny -  w  aspekcie psychologicznym  i gospodarstw a 

dom owego. W szelkie zagrożenia związane z brakiem  m ożliw ości zaspokojenia potrzeb 

prow adzą do w ystąpienia dystresu u jednostek. W  przypadku niem ożliw ości 

zaspokojenia w szystkich potrzeb pojaw iają się dysfunkcje, a następnie m ogą nawet 

pojaw ić się patologie. Instytucje państw ow e, a także zakłady pracy, które również są 

instytucjam i zw iązanym i z zaspokajaniem  potrzeby pracy i potrzeb gospodarstw a 

dom owego, kształtują jakość życia m oralnego jednostek, ich etykę, a zatem  system  

aksjonorm atyw ny całego społeczeństwa. B rak m ożliwości stabilnej pracy
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i odpowiedniej w ysokości dochodu pow oduje zagrożenie praw idłow ego 

funkcjonow ania gospodarstw a dom owego. B rak stabilizacji (prekaryzacja) pow oduje 

także ograniczanie i elim inację m ożliwości zrzeszania się pracow ników  w  zw iązkach 

zaw odow ych w  celu ochrony swoich interesów. K olektyw  pracow ników  jest 

elim inow any ze sfery pracy (z zakładów  pracy) z prem edytacją, w  celu indywidualizacji 

pracobiorców  na rynku pracy i w  zakładach pracy. Indyw idualizm  prow adzi do zaniku 

solidarności przez tw orzenie atm osfery rywalizacji zarów no na rynku pracy, jak  

i w  zakładach pracy. W yzyskow i pracow ników  w  Polsce, którego skala jes t jedną 

z najw iększych w  Europie, sprzyja ich słaba pozycja w obec pracodaw ców . Przejaw em  

tego jes t w zrost patologicznych form  zatrudnienia (um ow y cyw ilnopraw ne 

w  przypadku faktycznej pracy etatowej i sam ozatrudnienie) oraz bardzo niski poziom  

uzw iązkow ienia, a także system owo w arunkow ana słabość organów  pow ołanych do 

kontrolow ania przestrzegania praw a pracy461, zw łaszcza Państw owej Inspekcji Pracy.

Instytucjam i realizującym i bezpośrednią politykę rodzinną państw a są: służba 

zdrowia, instytucje edukacyjne, zabezpieczenia społecznego, pom ocy społecznej. 

W szystkie w ym ienione form y instytucjonalne prow adzą określone działania na różnych 

polach dotyczących jednostek  i rodzin. Są one jednak  pow iązane i tw orzą -  

a przynajmniej pow inny tw orzyć -  skuteczną siatkę elim inującą dysfunkcje i patologie 

pow stałe w  danej rodzinie. Część w ym ienionych instytucji m a funkcję w spom agającą, 

a część społeczną. Funkcję w spom agającą m a służba zdrow ia i pom oc społeczna. 

Funkcję społeczną pełnią instytucje edukacyjne i zabezpieczenia społecznego. 

Instytucje pełniące funkcje w spom agające służą do pom ocy w  krótkookresow ym  

zaburzeniu funkcjonow ania jednostki w  społeczeństwie. Z kolei instytucje pełniące 

funkcje społeczne, m ają na celu w szechstronne przygotow anie jednostki do 

uczestnictw a w  życiu społecznym  (na poziom ie m ikro - i m akrospołecznym ) przez 

socjalizację i przygotow anie zaw odow e w  grupie wtórnej (szkole podstaw owej, 

gimnazjum , liceum /technikum , studiach lub na poziom ie szkolnictw a zawodowego). 

Zabezpieczenie społeczne służy w  tym  przypadku do pokrycia kosztów  związanych 

z w ystąpieniem  u pracow nika niezdolności do pracy (krótkookresowej, długookresowej 

lub stałej).

461 A. Szahaj, Kapitalizm drobnego druku..., s. 114.
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Schemat nr 36. Podział instytucji na wspomagające i społeczne

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

O ddziaływ anie w ym ienionych instytucjonalnych form  zabezpieczenia jednostek  

i rodzin m a szczególne znaczenie i jes t w ykładnikiem  skuteczności funkcjonow ania 

państwa, tak  samo zresztą jak  rynek pracy. O ile jednak  dostęp do instytucji 

społecznych m a każdy zatrudniony w  sferze pracy rejestrowanej lub posiadający status 

bezrobotnego, o tyle do instytucji w spom agających zw iązanych z pom ocą społeczną już 

nie. Chodzi tu  przede w szystkim  o w ysokość świadczeń rodzinnych i progu 

dochodow ego upraw niającego do ich otrzym ania. Próg dochodow y jes t bardzo niski, 

a w ysokość sam ych świadczeń niewystarczająca. W  przypadku służby zdrow ia problem  

w ygląda inaczej. D ostęp do podstawowej publicznej opieki zdrow otnej m a praktycznie 

każdy obywatel, problem  pojaw ia się w  przypadku zaistnienia pow ażniejszych 

problem ów  zw iązanych ze zdrow iem  (choroby przewlekłe). Proces zw iązany 

z diagnozą i zastosow aniem  specjalistycznego leczenia je s t w tedy znacznie dłuższy. 

W iększość gospodarstw  dom ow ych w  Polsce nie ma w ystarczających środków, żeby 

skorzystać z alternatywnej niepublicznej opieki zdrow otnej w  celu diagnozy u lekarza 

specjalisty, w  zw iązku z tym  część rezygnuje z takiej m ożliw ości w  ogóle. W  2013 r. 

z pow odu długiego czasu oczekiw ania na term in w izyty 49 ,8% 462 gospodarstw  

dom ow ych zrezygnow ało z niej. N atom iast z w izyty  u lekarza dentysty z pow odu braku 

środków  finansow ych zrezygnow ało 48 ,4% 463 gospodarstw  domowych.

Instytucje edukacyjne są pow szechnie dostępne dla dzieci. Jednak szanse edukacyjne 

są zróżnicow ane ze w zględu na poziom  zam ożności rodziny, m iejsce zam ieszkania, 

a także poziom  nauczania w  danej szkole, co w iąże się m.in. z postrzeganiem

462 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014.
463 Tamże.
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i interpretacją roli nauczyciela i w ychow aw cy w  jednym , przez sam ych nauczycieli. 

Stąd pojaw iają się znaczne różnice m iędzy placów kam i publicznym i i niepublicznym i. 

Poziom  nauczania w yznacza kadra nauczycielska danej szkoły, ale m ożliw ości 

kształtow ania poziom u zasobów  kultury i w arunków  do nauki w yznaczają rodzice 

dziecka. Te m ożliwości i w arunki zależą od w iedzy oraz świadom ości i percepcji 

rodziców. W  tym  przypadku znaczącą rolę odgrywa ich (rodziców ) poziom  

wykształcenia, m ożliwości ekonom iczne gospodarstw a dom owego, jak  również 

znajom ość środow iska lokalnego pod w zględem  poziom u nauczania w  danej szkole. 

A lternatyw ą dla szkół publicznych są szkoły niepubliczne, które oferują zajęcia 

dodatkow e, w ykraczające poza podstaw ę program ową. Poziom  w yposażenia 

i nauczania w  szkołach niepublicznych je s t często znacznie lepszy niż w  szkołach 

publicznych. Podobnie jes t z liczbą uczniów  w  klasach, których liczba w  szkołach 

niepublicznych najczęściej nie przekracza 15 dzieci, w  szkołach publicznych najczęściej 

znacznie przekracza 20, a m oże dochodzić także do 30 uczniów. M niejsze klasy (nie 

m niejsze niż 10 dzieci, ale nie w iększe niż 15) pozw alają na bardziej indyw idualne 

podejście do ucznia, co stym uluje jego  potrzebę poznaw czą i ułatw ia nauczycielow i 

zauw ażenie ew entualnych problem ów  i deficytów. N iż dem ograficzny, który je s t coraz 

głębszy, stw arza szansę na tw orzenie m niejszych klas. Jednak zam iast tego, w  korelacji 

z postępującym  zm niejszaniem  się liczby dzieci w  w ieku szkolnym, likw idow ane są 

kolejne szkoły. W  roku szkolnym  2013/2014, funkcjonow ało 13 446464 szkół, jes t to 

o 0,8%  mniej niż w  roku poprzednim. W  tym  sam ym  roku szkolnym  (2013/2014) liczba 

uczniów  w ynosiła 2,15 mln, to  mniej o 0,4%  niż w  roku poprzednim . Jednostki 

sam orządu terytorialnego prow adziły 88,1%  szkół, w  których uczyło się 95,2%  dzieci. 

Przez jednostki adm inistracji centralnej (rząd) prow adzonych było 0,3%  szkół, do 

których uczęszczało zaledw ie 0,2%  dzieci. Szkół prow adzonych przez jednostk i sektora 

niepublicznego było 11,6% i uczęszczało do nich 4 ,5% 465 uczniów.

Zarów no instytucje pełniące funkcje w spom agające, jak  i te, pełniące funkcje 

społeczne, dzielą się na publiczne i niepubliczne. W ybór pom iędzy jednym i i drugim i 

uzależniony jes t najczęściej od zasobów  danej rodziny, a przede w szystkim  od 

w ysokości dochodu i funduszu swobodnej decyzji. Instytucje niepubliczne oferują 

najczęściej w yższą jakość obsługi, posiadają lepszą infrastrukturę i w yposażenie niż

464 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, GUS, Warszawa 2014.
465 Przedstawione dane, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 
2013/2014, GUS, Warszawa 2014.
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instytucje państw ow e. Jednak korzystanie z nich je s t pow ażnym  obciążeniem  dla 

budżetu w iększości gospodarstw  domowych, przez co zm uszone są one do rezygnacji 

z usług sektora niepublicznego.

Głów ny nacisk zw iązany z w pływ em  instytucji na funkcjonow anie rodziny 

położyłem  na instytucje zw iązane z szeroko pojętą pracą. To w łaśnie praca pow inna 

dawać stabilny grunt pod praw idłowe funkcjonow anie rodziny. Poziom  dochodów  

pow inien -  po odliczeniu w ydatków  stałych -  pozostaw iać duży fundusz swobodnej 

decyzji, w edług poziom u którego rodzina podejm ie decyzje zw iązane z w yborem  

sektora instytucji -  publicznego lub niepublicznego -  z którego będzie korzystać. To 

samo dotyczy uczestnictw a w  rynku tow arów  i usług, czyli w  poziom ie (jakości i ilości) 

konsumpcji. Jeżeli fundusz swobodnej decyzji je s t wystarczający, rodzina ma 

m ożliw ość w yboru m iędzy publicznym i a niepublicznym i instytucjam i ochrony 

zdrowia, edukacji dla dzieci, nie obciążając przy tym  instytucji zabezpieczenia 

społecznego i pom ocy społecznej, których działania i tak  są niewystarczające. 

W spółczesna gospodarka kapitalizm u liberalnego daje pierw szeństw o własnej 

działalności gospodarczej, stąd w zrost znaczenia sektora pryw atnego i niepublicznego 

w  III i IV  sektorze gospodarki. Jednak należy pam iętać o tym, co już  zostało 

zapom niane, że każda firma, zatrudniająca ludzi niezbędnych do jej funkcjonowania, 

składa się z kapitału ludzkiego, którem u należy zapew nić stabilne zatrudnienie 

i odpowiedniej w ysokości dochody. Praca m a służyć zaspokojeniu potrzeby 

sam orealizacji przez jednostkę, która posiada rodzinę, a także zabezpieczać potrzeby 

egzystencjalno-bytow e gospodarstw a dom owego, które zaspokajają potrzeby rodziny 

jako  kolektywowi. To rodziny przyczyniają się w  dużej m ierze do w zrostu PKB, ale 

poziom  i jakość konsum pcji uzależniona je s t od poziom u dochodu rozporządzalnego 

i funduszu swobodnej decyzji.
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5.4. Rodzina w kryzysie i formy pomocy

K ryzys w  rodzinie pojaw ia się w  następstw ie pow stania dysfunkcji i/lub patologii. 

D ysfunkcja rodzi się w  chwili pojaw ienia się czynników  pow odujących zaburzenie 

m ożliwości zaspokojenia potrzeb rodziny. Z tym  że kryzys dotyczy ograniczonych 

potrzeb podstaw ow ych lub braku m ożliwości ich zaspokojenia. N iem ożność 

zaspokojenia potrzeb w yższych prowadzi do ograniczenia m ożliwości dowolnego 

kształtow ania stylu życia (w  tym  m ożliwości udziału w  kulturze wyższej). Patologia 

pow staje na skutek kryzysu lub pojaw ia się wcześniej, niezależnie od pow stania 

dysfunkcji. Przybiera różne form y i w ystępuje niezależnie od m ożliwości 

ekonom icznych rodziny. E tiologia patologii m oże dotyczyć jednostk i i rodziny. 

W  przypadku jednostk i form y patologii m ogą być zw iązane z zaburzeniam i 

psychicznym i, objaw iającym i się jako  przem oc (psychiczna i fizyczna) lub 

uzależnieniam i od środków  psychoaktywnych, na skutek czego m ogą nastąpić 

zachow ania agresyw ne w  stosunku do członków  rodziny. W  przypadku rodziny 

problem y m ogą dotyczyć obojga m ałżonków  lub tylko jednego z nich, który przez 

przejawiane -  patologiczne -  zachow ania w ciąga w  obszar patologii także drugiego. N a  

pow stanie nieodw racalnych szkód psychicznych i/lub fizycznych szczególnie narażone 

są dzieci.

R óżnice zw iązane z rolam i rodzinnym i i zaw odow ym i są czynnikiem  w yw ołującym  

stres (eustres i dystres). Inaczej jednak  definiuje się pojęcie ról przez pryzm at 

fizjologiczno-kulturow y płci. W  zw iązku z tym  inaczej postrzegane są także funkcje 

kobiety i mężczyzny. Funkcja em ocjonalna u kobiety m a podłoże w  uczuciow ości 

wyższej i zw iązana jes t z potrzebą zapew nienia bezpieczeństw a przez partnera. 

Bezpieczeństw o odnosi się do w arunków  ekonom iczno-bytow ych, czyli do 

gospodarstw a dom ow ego i zw iązane jes t z funkcją ekonom iczną rodziny. Funkcja 

seksualna służy w zm ocnieniu w ięzi emocjonalnej m iędzy partneram i, a także 

zaspokojeniu popędu płciowego. Funkcja prokreacyjna służy pow ołaniu do życia dzieci, 

które zw łaszcza w  pierw szych m iesiącach i latach życia szczególnie potrzebują 

fizycznej bliskości matki. Funkcja prokreacyjna jest najczęściej kontrolow ana przez 

m ałżonków  za pom ocą m etody planow ania rodziny. Funkcja opiekuńcza dotyczy opieki 

nad dziećm i lub także nad współm ałżonkiem , który takow ej w ym aga z pow odu 

dysfunkcji organizmu. Funkcja socjalizacyjna w  grupie pierwotnej, jaką  jes t rodzina, 

zw iązana je s t z przekazyw aniem  dzieciom  konwencji kulturowych, czyli w  pierwszej
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kolejności języka. Funkcja stratyfikacyjna w yznacza poziom  i m ożliwości 

kształtow ania stylu życia danej rodziny, zw iązana je s t także z prestiżem  i w yceną 

zaw odu na rynku pracy. W  tym  przypadku duże znaczenie m a poziom  zasobów  

kulturow ych m ałżonków, które w pływ ają na m ożliwości samorealizacji, a status 

i w ycena rynkow a zaw odu na m ożliwości konsumpcji. N ależy w ziąć pod uw agę jednak  

zjaw isko dekom pozycji zaw odów  na rynku pracy, które jes t czynnikiem  pow odującym  

zaburzenie m erytokracji. Funkcja identyfikacyjna w yznaczana je s t m.in. przez status 

społeczny danej rodziny. D otyczy to  zw łaszcza dzieci, które w  pierw szych latach życia 

są uzależnione od rodziców. N atom iast w  późniejszych latach życia (adolescencja, 

w czesna dorosłość) ich poziom  identyfikacji z dom em  rodzinnym  (rodzicam i) zależy od 

relacji z nimi i statusu rodziny. Funkcja integracyjno-kontrolna dotyczy poziom u 

i siły w ięzi m iędzy m ałżonkam i i dziećmi, a także ustala norm y postępow ania w  sferze 

rodziny i gospodarstw a dom owego. Funkcja rekreacyjno-tow arzyska służy pogłębianiu 

więzi przez odpoczynek w  form ie czynnej (sport i rekreacja, wspólnie spędzone 

wakacje, spotkania z krew nym i i przyjaciółm i). Funkcja religijna zw iązana jes t 

z przekazyw aniem  norm  m oralnych i w artości, socjalizow anych przez jednostkę 

w  tradycji w yznawanej religii, charakterystycznej dla danego kręgu kulturowego.

Środowisko pracy i rynku pracy w pływ a na funkcjonow anie rodziny. D ystres 

pow stający w  środow isku pracy m a swoje reperkusje w  życiu rodzinnym . N a  ogólny 

w ym iar dystresu w pływ a dystres w  m iejscu pracy466. W pływ  psychologiczny 

środow iska pracy na rodzinę je s t znaczny, z tym  że należy odróżnić oddziaływ anie na 

jednostkę jako  pracow nika i na gospodarstw o domowe, k tóre  jes t utrzym yw ane dzięki 

pracy członków  rodziny.

466 B. Lachowska, Praca i rodzina, konflikt czy synergia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 248.
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Wykres nr 37. Wpływ patologii rynku pracy na powstanie dysfunkcji i zaburzenia funkcji rodziny

Patologie rynku 

pracy i w pracy

Niestabilne formy 

zatrudnienia

Niepracownicze 

formy zatrudnienia

I -----
Nierej estrowane 

formy zatrudnienia

Bezrobocie

Wypalenie

zawodowe

Przerdzewienie

zawodowe

Manipulacje

Mobbing

Funkcja religijna

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2014 r.

323

P
at

ol
og

ie
 

w 
m

ie
js

cu
 

pr
ac

y 
P

at
ol

og
ie

 
ry

nk
u 

p
ra

cy



Zaburzenie którejkolw iek funkcji -  w  aspekcie rodziny: em ocjonalnej, seksualnej, 

opiekuńczej i socjalizacyjnej, w  aspekcie gospodarstw a dom ow ego ekonomicznej -  

prowadzi do pow stania kryzysu w  rodzinie, którego skutkiem są dysfunkcje lub 

patologia. Zaburzenie rów now agi funkcji rodziny pow oduje także konflikt ról. 

Pow stanie dysfunkcji w iąże się z ograniczeniem  m ożliw ości w ypełniania funkcji 

rodziny. N a  skutek zaburzenia funkcji ekonom icznej, utraty  źródła dochodu przez 

jednego z m ałżonków  -  zw łaszcza dotyczy to  m ężczyzn467 -  pogorszeniu ulegają 

relacje m iędzy m ałżonkam i. Kryzys w  rodzinie jes t aktyw ow any najczęściej przez 

bezrobocie, które jest pierw otnym  jego  źródłem. U trata  pracy i niem ożność 

zabezpieczenia podstaw owej ekonom iczno-konsum pcyjnej funkcji rodziny destabilizuje 

jej system 468. W  zw iązku z tym  zostaje zaburzona funkcja em ocjonalna, prow adząc do 

zaburzenia funkcji seksualnej. M iędzy m ałżonkam i narasta napięcie em ocjonalne 

spow odow ane dystresem. Opóźnieniu u lega funkcja prokreacyjna. Jeżeli w  rodzinie są 

już  dzieci -  na skutek pow yższych -  pogorszeniu u lega funkcja socjalizacyjna 

i opiekuńcza a także zanika funkcja religijna, rów nież związana z procesem  socjalizacji. 

K onsekw encją obniżenia poziom u życia jes t obniżenie statusu społecznego rodziny, 

obniżeniu u lega funkcja stratyfikacyjna. Obniża się też poziom  identyfikacji z rodziną. 

N egatyw nym  przem ianom  m oże ulec funkcja integracyjno-kontrolna, w yznaczająca 

w ew nętrzne norm y postępow ania w  rodzinie. Zanika funkcja rekreacyjno-tow arzyska, 

która dotyczy w spólnego spędzania czasu w  różnych formach. Część funkcji może 

zatem  ulec patologizacji, a część obniżeniu poziom u ich funkcjonowania.

Term in kryzys w  sferze m ikrospołecznej dotyczy rodziny. N iem ożność lub pow ażne 

utrudnienia w  pełnieniu roli prow adzą do pow stania dysfunkcji, których eskalacją jes t 

kryzys, czyli stan pow ażnie utrudniający praw idłow e funkcjonow anie pew nych 

obszarów  życia rodziny. Kryzys jes t stanem  kulm inacji dysfunkcji, pow stającym  albo 

na skutek obniżenia poziom u dochodu rozporządzalnego przez gospodarstw o domowe, 

albo na skutek konfliktu ról. W  niniejszych rozw ażaniach term in kryzys odnosi się 

zw łaszcza do dysfunkcji i m ogących się na ich gruncie pojaw ić patologii. Szczególne 

znaczenie m a tu  także ich etiologia. W  przypadku patologii m oże ona m ieć -  jak  zostało

467 Pomimo egalitaryzacji ról płciowych i wejścia kobiet na rynek pracy w wielu kulturach -  w tym także 
w polskiej -  mężczyzna jest nadal postrzegany jako odpowiedzialny za zaspokojenie potrzeb rodziny -  
„głowa rodziny” (funkcja ekonomiczna). Zaspokojenie potrzeb odbywa się przez zdobycie odpowiedniej 
wysokości środków finansowych za pośrednictwem pracy. Jednak w większości współczesnych rodzin, 
w celu zaspokojenia wszystkich -  a przynajmniej podstawowych -  potrzeb, muszą pracować oboje 
małżonkowie. W przeciwnym wypadku może dojść do dysfunkcji.
468 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie, Studium resocjalizacyjne..., s. 61.
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pow iedziane wcześniej -  podłoże związane z problem am i psychicznym i, przem ocą lub 

uzależnieniam i. N atom iast w  przypadku dysfunkcji podłożem  są problem y związane 

z funkcją ekonom iczną rodziny, czyli gospodarstw em  dom owym . Patologie w  sferze 

m akrospołecznej dotyczą z kolei patologii w  m iejscu pracy i na samym  rynku pracy, 

pow odując przy tym  pow stanie dysfunkcji i patologii w  sferze m ikrospołecznej. 

Pojaw iający się kryzys w  rodzinie w  postaci dysfunkcji dotyczy m ożliwości 

zaspokojenia potrzeby samorealizacji, stabilizacji zatrudnienia oraz wysokości 

dochodów. Kryzys w  rodzinie zw iązany je s t także z konfliktem  ról i przeciążeniem  

rolą/rolami, co prow adzi do zaburzeń funkcji i ich równowagi. K onflikt ról w ynika 

z przeznaczenia zbyt dużej ilości czasu na pełnienie jednych  ról lub roli, przez co nie 

w ystarcza czasu na pełnienie pozostałych. Przeciążenie rolą dotyczy liczby i złożoności 

obow iązków  zw iązanych z daną rolą. Zbyt duży ich zakres przy ograniczonej ilości 

czasu, prow adzi do niem ożliw ości sprostania oczekiw aniom  zw iązanym  z pełnieniem  

roli przez sferę rodzinną i zaw odową. B rak czasu, coraz w iększe kom plikacje związane 

z m ożliw ością podziału dziennych odcinków  czasu na pełnienie poszczególnych ról 

prow adzą do kryzysu w  funkcjonow aniu rodziny. D obow y podział czasu zostaje 

uelastyczniony, sfera pracy zaczyna zabierać go coraz więcej, co pow oduje 

skonfliktow anie roli zawodowej z rodzinnym i. Polacy pracują najwięcej w  całej U E 

(prawie 2 tys. godzin rocznie), przew odząc w  pracy w  soboty i niedziele, w  kilku 

pracach i w  zabieraniu pracy do domu. Polski pracow nik jes t zm uszany do 

nadprzeciętnego wysiłku, poniew aż wie, że firm a pożegna się z najsłabiej 

ocenianym i469. Są to skutki liberalizacji sfery pracy i zw iązanego z tym  zjaw iska 

uelastyczniania czasu pracy, co powoduje nieuchronnie konflikt ról.

Życie członków  rodziny podzielone je s t na sfery: m akro - i m ikrospołeczną oraz na 

tym  podłożu na sfery czasowe: pracę i życie rodzinne, w  których realizow ane są 

poszczególne role. Sfery czasow e obejm ują sferę m akrospołeczną -  praca 

i m ikrospołeczną -  rodzina. Jeśli chodzi o czas, udział w  tych sferach nie jes t 

proporcjonalny, w iększa jego  część narzucana je s t przez sferę pracy. Jeżeli czas pracy 

je s t unorm ow any i nie przekracza ośmiu godzin na dobę, a okres jej w ykonyw ania 

odbyw a się w  stałych porach dnia, pracow nik nie jes t obciążony dodatkow ą pracą 

w  domu, m niejsze jes t w tedy zagrożenie przeciążenia rolą i konfliktem  ról. Przeciążenie 

rolą zaw odow ą pow oduje utrudnienie pełnienia ról rodzinnych, a tym  samym  zm niejsza

469 E. Kowalczyk, Człowiek organizacja kariera, siła psychologii stosowanej . ,  s. 183.
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się satysfakcja z m ałżeństw a i rodziny oraz pogłębia się dystres m iędzy jej 

członkam i470. Sfera m ikrospołeczna jes t znacznie bardziej złożona od sfery 

m akrospołecznej, poniew aż to w łaśnie w  niej znajduje się najwięcej ról do pełnienia471. 

W  sferze m ikrospołecznej następuje kolejny podział na sferę indyw idualną 

kobiety/m ałżonki oraz m ężczyzny/m ałżonka, a także na sferę kolektywną, czyli sferę 

wspólną. Sfery indyw idualne dotyczą zajęć w  czasie w olnym  netto małżonków. 

N atom iast sfera w spólna dotyczy realizacji funkcji rodziny, czyli pełnienia ról 

rodzinnych na ich bazie (funkcji).

Schemat nr 38. Idea partnerstwa w rodzinie/małżeństwie w kontekście zależności sfer życia

Źródło: J. Ostrouch-Kamińska, Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Impuls, 

Kraków 2011, s. 232.

Podział czasu dotyczący sfer indyw idualnych i kolektyw nych przedstaw ia 

m ałżonków  w  rodzinie egalitarnej jako  partnerów. Partnerstw o to  um iejętność 

budow ania relacji na bazie percepcji potrzeb partnera oraz artykułowania swoich 

potrzeb i ich zaspokajania, czyli bycia sobą472. W zajem ne uznanie podm iotow ości 

(szacunek) m ałżonków /partnerów  polega na akceptacji swoich indyw idualnych potrzeb 

zw iązanych z sam orealizacją i zaspokojeniem  potrzeby poznawczej (realizacja 

zainteresowań, pasji zw iązanych z sam orealizacją w  pracy lub innych, niezw iązanych 

z pracą). N atom iast kolektyw na potrzeba bliskości emocjonalnej i fizycznej zaspokaja 

potrzebę przynależności (realizacja funkcji rodziny). Czas potrzebny na zaspokojenie 

potrzeb indyw idualnych im plikuje podział obow iązków  zw iązanych z w ypełnianiem

470 B. Lachowska, Praca i rodzina, konflikt czy synergia?..., s. 223.
471 Chodzi o role męża/żony i ojca/matki, a także role związane z funkcjonowaniem infrastruktury 
gospodarstwa domowego w sferze mikrospołecznej, czyli rolę stałą i okresową. Rola stała dotyczy 
obowiązków, takich jak opieka nad dzieckiem, sprzątanie, pranie, zakupy, przygotowywanie posiłków, 
zmywanie naczyń, itp. Rola okresowa to obowiązki związane z konserwacją sprzętów domowych, 
remont, naprawa itp.
472 A. Ładyżyński, Małżeństwo -  związek rozwojowy (z) trudem budowany, [w:] W. Muszyński (red.), 
Więzi w małżeństwie i rodzinie -  zaufanie, współdziałanie, zależność . ,  s. 35.
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funkcji. N ależy przy tym  zauważyć, że sam orealizacja w  pracy odbyw a się w  sferze 

indywidualnej i kolektywnej. Dotyczy to  indywidualnej potrzeby samorealizacji jak o  

w artości autotelicznej i kolektyw nego pragnienia zaspokojenia potrzeb gospodarstw a 

dom ow ego jako  w artości instrumentalnej. U m iejętność podziału obow iązków  

zw iązanych z rolą m ęża/żony i ojca/m atki oraz rolą stałą, czyli ogólnie z rolam i 

rodzinnym i, św iadczy o jakości zw iązku i w  dużej m ierze tę jakość warunkuje. Zw iązek 

m ałżeński pow inien sprzyjać rozw ojow i osobistem u oraz w spierać realizację celów 

zarów no indywidualnych, jak  i wspólnych. W  niektórych sytuacjach w ystępuje 

konieczność obciążenia jednego ze w spółm ałżonków  dodatkow ym i obowiązkam i, 

wynikającym i na przykład z choroby, opieki nad małymi dziećmi, trudnego okresu 

w  pracy zawodowej itp.473 Dla m ałżonków  dobra relacja, czyli um iejętność 

porozum ienia się i zgodność przy podziale obowiązków, oznacza satysfakcję 

z w łasnego małżeństwa. Praw idłow a kom unikacja, czyli w ysoki poziom  relacji sprzyja 

kom plem entarności w  realizacji obowiązków, zaw artych w  pełnionych rolach 

rodzinnych przez współm ałżonków . W arunkuje to  wspólne ustalanie reguł 

w  m ałżeństw ie i rodzinie oraz pom aga w  konstruktyw nym  rozw iązyw aniu konfliktów  

i problem ów 474. D obra relacja oparta jest na silnej więzi emocjonalnej, seksualnej oraz 

na przyjaźni i zaufaniu. Są to  elem enty składające się na szczęście rodzinne, które jest 

ich sumą.

O becna rodzina -  m ałżonkow ie -  prow adzą gospodarstw o dom owe wspólnie, 

a relacje ich odbyw ają się -  jak  ju ż  zostało pow iedziane -  na zasadach partnerstwa, 

czyli na um iejętnym  podziale obowiązków, uw zględniającym  ich predyspozycje 

i zam iłow ania475. Partnerstw o przejaw ia się w e w szystkich sferach życia rodziny. 

Zanika tradycyjny podział ról płciow ych w  rodzinie, gdzie m ężczyzna był 

odpow iedzialny za realizację funkcji ekonom icznej, czyli sytuację m aterialno-bytow ą 

gospodarstw a dom owego, a także za funkcję stratyfikacyjną, identyfikacyjną 

i integracyjno-kontrolną, a kobieta za pozostałe, związane z realizacją funkcji rodziny. 

W  m ałżeństw ie egalitarnym, opartym  na zasadzie partnerstwa, podział na role m ęskie 

i kobiece zaciera się. O ile podstaw ow e znaczenie ról płciow ych pozostaje jeszcze silnie 

zakorzenione przez ewolucję, która oparta jes t na kulturze i rozw oju społeczeństw a

473 Tamże, s. 32.
474 A. Rawa-Kochanowska, Małżeństwo w Polsce ponowoczesnej -  szanse powodzenia, czynniki ryzyka, 
[w:] W. Muszyński (red.), Więzi w małżeństwie i rodzinie -  zaufanie, współdziałanie, zależność . ,  s. 56.
475 Tamże, s. 35.
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i rodziny476, o tyle ich pełnienie w  aspekcie w spółcześnie zinternalizow anych funkcji 

je s t już  zegalitaryzow ane. Egalitaryzacja zw iązku m ałżeńskiego nie narusza jego  

kulturow ych uw arunkowań, pod w arunkiem  realizacji funkcji rodziny, w  tym  zw łaszcza 

funkcji emocjonalnej (więzi), funkcji seksualnej, czyli w ięzi fizycznej pogłębiającej 

w ięź em ocjonalną. Funkcja seksualna stanowi w  m ałżeństw ie szczególną sferę, w  której 

dokonuje się akt najw yższego oddania, zarów no fizycznego, jak  i em ocjonalnego, 

pogłębiającego tę  więź. Sfera sacrum  w  m ałżeństw ie stanowi szczególną przestrzeń do 

realizacji funkcji seksualnej i pogłębiania więzi. Zw iązek intym ny w  sferze sacrum  

rozw ija się i je s t potwierdzany przez dzielenie się doświadczeniam i, dzięki którym  

partnerzy czują się zrozum iani i wartościowi. B ez dobrego seksualizm u 

praw dopodobnie nie m a dobrego m ałżeństw a477. Szczególne m iejsce obok tych funkcji 

(em ocjonalnej i seksualnej) m a funkcja prokreacyjna, która jes t -  a przynajmniej 

pow inna być zaw sze -  w yrazem  wzajem nej m iłości m ałżonków. Aktualny, w ciąż 

jeszcze tradycyjny podział ról powoli ew oluuje w  kierunku partnerstwa, ale bazą funkcji 

pozostaje kultura. Z jednej strony jes t to związane z rynkiem  pracy, gdzie m ężczyźni 

m ają coraz bardziej ograniczone m ożliwości znalezienia stabilnej i wysokopłatnej 

pracy, a z drugiej, w ejściem  kobiet na rynek pracy, które również chcą zaspokoić 

potrzebę samorealizacji. W  zw iązku z tym  podział obow iązków  nie następuje przez 

pryzm at tradycyjnie pojmowanej płci kulturowej, tylko przez pragm atyzm , którego 

potrzeba zastosow ania je s t podyktow ana czasem. W ejście kobiet na rynek pracy 

spow odow ało reorganizację prow adzenia gospodarstw  domowych. Pełnienie ról 

zaw odow ych poza dom em  i rodzinnych sprawiła, że zm ienił się m odel życia 

rodzinnego: utrzym ania gospodarstw a dom owego, w ychow ania dzieci oraz w spólnych 

prac. M ałżonkow ie zaczęli dzielić się rolam i solidarnie478. N ależy tu  jednak  zaznaczyć, 

że przenikanie się płci kulturowej nie pow oduje -  przez delegow anie obow iązków  

uw ażanych za kobiece na m ężczyznę, lub odwrotnie -  dekom pozycji ról płciowych. 

Proces ten  polega na w ym ianie ról, k tóre nie są nacechow ane stereotypam i płci, tylko 

partnerstw em  budow anym  na bazie miłości, z kolei oczekiw ania zw iązane z zespołem  

ról w iążą się z kategoriam i praw  i obow iązków  określających ich specyfikę

476 Chodzi o realizację funkcji ekonomicznej przez mężczyzn, a funkcji prokreacyjnej w znaczeniu 
urodzenia dziecka przez kobietę. Kiedy tworzyły się pierwsze wspólnoty rodzinne u człowieka 
pierwotnego, mężczyzna był odpowiedzialny za dostarczenie pożywienia, czyli zaspokojenie potrzeby 
podstawowej. Kobieta była natomiast odpowiedzialna za przygotowanie posiłków oraz donoszenie ciąży 
i urodzenie dziecka.
477 A. Ładyżyński, Małżeństwo -  związek rozwojowy (z) trudem budowany . ,  s. 34.
478 Tamże, s. 35.
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i charakter479. Zarów no kobiety, jak  i m ężczyźni posiadają zinternalizow ane w zory ról 

płciow ych przejęte od swoich rodziców, które również generują określone postaw y 

tradycyjne w  pełnieniu ról rodzinnych w e własnej rodzinie. Obowiązki dotyczą 

pełnienia ról stałych, czyli realizacji czynności zaspokających potrzeby rodziny.

W  zależności od m odelu czasu pracy m ałżonków: stały, zm ienny elastyczny, 

dokonują oni podziału obow iązków  zw iązanych z funkcjonow aniem  rodziny. Stały czas 

pracy to  w ykonyw anie obow iązków  zaw odow ych w  niezm iennych okresach dnia (lub 

nocy), w  określonych godzinach. Praca w  czasie zm iennym  polega na w ykonyw aniu 

obow iązków  zaw odow ych w  tych  samych okresach doby, przy czym  okresy te są 

cyklicznie zmienne, jeżeli chodzi o porę doby (przedpołudnie, popołudnie, noc). 

E lastyczny czas pracy polega na w ykonyw aniu obow iązków  zaw odow ych w  różnych 

porach dnia (lub nocy), w  zależności od potrzeb firmy lub indyw idualnego 

rozplanow ania czasu pracy przez pracownika. Stały czas pracy obojga m ałżonków  

znacznie u łatw ia uporządkow anie sekwencji obow iązków  w  czasie. Zm ienny czas pracy 

jednego lub obojga m ałżonków  pozw ala z w yprzedzeniem  ustalić uporządkow anie 

sekwencji obowiązków, chociaż m oże to być ju ż  problem atyczne. Czas elastyczny 

jednego lub obojga m ałżonków  m oże pow odow ać trudności z uporządkow aniem  

sekwencji obowiązków, ale w  zależności od organizacji firm y m oże być rozw iązaniem  

ułatw iającym  organizację życia codziennego.

W  przeprow adzonych przeze m nie badaniach 60%  respondentów  pracuje w  czasie 

norm ow anym , w  czasie nienorm ow anym  pracuje 40% , co stanowi praw ie połow ę 

badanych. Przy czym  65%  spędza na stanow isku pracy więcej niż osiem  godzin 

dziennie. O rganizacja czasu pracy zależy od organizacji pracy w  danej firmie. 

Zapobiegnięcie kryzysu w  rodzinie je s t m ożliwe przez uznanie podm iotow ości 

pracow nika i jego  zespołu ról rodzinnych, przez kulturę organizacji w  firmie. Poziom  

w sparcia norm atyw nego organizacji, sprzyjającego realizacji ról rodzinnych, oddziałuje 

pozytyw nie na rodzinę i zobow iązania pracow ników  a zarazem  członków  rodzin 

w  realizacji ich zobow iązań w zględem  rodziny480. Role zaw odow e dotyczą obecnie 

zarów no małżonka, jak  i m ałżonki. Jak zostało już  pow iedziane, spełnienie funkcji 

ekonomicznej je s t oczekiwane od mężczyzny. Przy czym  m ężczyźni zgodnie 

z panującym i jeszcze w zoram i płci kulturowej czują się odpowiedzialni za zapew nienie 

zasobów  swojem u gospodarstw u dom ow em u i silnie odczuw ają potrzebę

479 Tamże, s. 37-38.
480 B. Lachowska, Praca i rodzina, konflikt czy synergia?... , s. 207.
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samorealizacji. Zadow olenie i spełnienie m ałżonków  (mężczyzn) w  pracy przekłada się 

na tw orzenie pozytyw nej atm osfery codziennego funkcjonow ania ich  rodzin i ich 

sam ych481. N atom iast w spółczesna sytuacja zw iązana z rynkiem  pracy i w ysokością 

dochodów  w ym usza poniekąd podjęcie pracy przez kobietę. N ależy przy tym  

zaznaczyć, że tak  samo jak  m ężczyźni, kobiety również m ają potrzebę samorealizacji 

potencjału tw órczego i posiadania w ysokich kwalifikacji. Sytuacja kobiet na rynku 

pracy jes t jednak  bardziej skom plikow ana z pow odu ich roli prokreacyjnej. To przez to 

pracodaw cy mniej chętnie zatrudniają kobiety, dyskrym inując je. Ponadto  kobiety 

posiadające pracę obaw iają się jej utraty po zajściu w  ciążę. W  przeprow adzonych 

przeze mnie badaniach uznało tak  86% respondentów. N atom iast 78%  badanych uważa, 

że m ałżeństw a obaw iają się prokreacji z pow odu zbyt niskich dochodów  i tym  sam ym  

obniżenia poziom u życia. Prokreacja i podjęcie przez kobietę roli m atki są zasadniczo 

różne od podjęcia roli ojca. K obieta już  w  ciąży m oże być niezdolna do pracy, 

a przebyw anie z dzieckiem  przez pierw sze m iesiące jego  życia je s t niezbędne. 

N arodziny dziecka pow odują zm ianę priorytetów, postrzegania rzeczyw istości przez 

inny pryzm at i stosunku do środow iska zewnętrznego. Zm ianie u lega organizacja czasu, 

potrzeby dziecka są najważniejsze, a nie w artość pracy jako  tak iej482. Rola ojca, oprócz 

pom ocy przy dziecku, nie w ym usza na nim przerw ania aktyw ności zawodowej. Roczny 

urlop m acierzyński je s t za krótki -  uznało tak  58% respondentów. Rów nież 

infrastruktura w spom agająca pow rót kobiet na rynek pracy, w  postaci żłobków  

i przedszkoli została oceniona w  68%  źle. W iąże się to  z obaw ą pogodzenia ról 

rodzinnych z zaw odow ym i przez 69%  badanych. K obiety pragną być aktyw ne 

zaw odow o, ale w  pew nych okresach życia w ym agają przerw y związanej z jego  

w ykonyw aniem . Podyktow ane jes t to w łaśnie m acierzyństw em . Rów nież 

m ężow ie/ojcow ie w  pierw szych latach życia dziecka nie powinni być przeciążani 

rolami zawodowym i. Pow inni aktyw nie uczestniczyć w  w ykonyw aniu obow iązków  

zw iązanych z rolą stałą, a przede w szystkim  w  pielęgnacji i rozw oju dziecka. Jednak 

zawieszenie aktyw ności jednego z m ałżonków  jes t najczęściej niem ożliw e z pow odu 

obniżenia poziom u dochodu rozporządzalnego, co powoduje konflikt ról lub 

przeciążenie rolami. Praca jes t jedną  z najw ażniejszych sfer aktyw ności człow ieka 

niezależnie od tego, czy jes t to m ężczyzna, czy kobieta. Jednak rynek pracy

481 J. Ostrouch-Kamińska, Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Impuls, Kraków 
2011, s. 213.
482 Tamże, s. 219.

330



(pracodawcy) m usi w ziąć pod uw agę ten m om ent cyklu życia rodziny, w  którym  

pojaw ia się dziecko. Praca jes t -  a w  każdym  razie pow inna być -  zaspokojeniem  

potrzeby samorealizacji, ale nie m oże w chodzić na grunt rodzinny zw iązany z czasem  

na realizację ról rodzinnych, okresem  urodzenia dziecka czy w eekendy (o czas w olny 

w  tych dniach tygodnia postulow ała „Solidarność”). Praca dla kobiet jest źródłem  

upodm iotowienia, a dla m ężczyzn m ożliw ością zaspokojenia potrzeb gospodarstw a 

dom ow ego i rodziny, zgodnie z tożsam ością określoną tradycyjnym i ro lam i483. 

Zarów no dla kobiet, jak  i m ężczyzn praca służy zaspokojeniu potrzeby samorealizacji, 

a zatem  aktyw izacji własnej kreatyw ności i potencjału twórczego.

O bydw ie sfery -  rodzina i praca -  pow inny się w zajem nie dopełniać, poniew aż 

obydwie stanow ią kom plem entarne elem enty struktury społecznej w  w ym iarze 

m ikrospołecznym  (rodzina) i m akrospołecznym  (praca). Kryzys spow odow any 

dystresem, którego etiologia jes t silnie u trw alona na w spółczesnym  rynku pracy 

i w  organizacji pracy (form y zatrudnienia, w ysokość dochodów, czas pracy), jest 

destrukcyjny dla rodziny. Proces prekaryzacji należy przekierow ać na salaryzację, 

a sukces finansowy, utrw alany przez pustą propagandę w spółczesnego rynku pracy, 

z pow rotem  na etos pracy, którego podstaw ą jes t jej w artość autoteliczna. Takie 

wartości, jak  kultura w yższa i religia, dziś uw ażane za przestarzałe i naiwne, pow inny 

odzyskać swoje dawne m iejsce jako  autorytarne źródło m oralności, estetyki i piękna, 

poniew aż w spółczesny kryzys rodziny nie zrodził się tylko na kanw ie kultury 

popularnej i m asowej, ale także na skutek współczesnej organizacji pracy i życia 

społecznego. E tos „współczesnego człow ieka” pow stał na bazie rzeczyw istości 

konsum pcyjnej, w  której w artości duchowe, intelektualne czy społeczne nie m ają już  

znaczącej rangi. K ultura m asow a i popularna utrw ala w  m łodych pokoleniach fałszyw y 

obraz świata, oparty na materialnej w artości człowieka, czyli takiej, w  której jednostki 

odniosły sukces finansowy, społeczny czy polityczny484. Tak kształtow ane tożsam ość 

kulturow a i m oralność now ych pokoleń, prow adzą do pow staw ania patologii 

w  społeczeństw ach inspirow anych konsum pcjonizm em .

483 Tamże, s. 227.
484 K. Przybycień, Quo vadis homo informaticus, [w:] J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany 
wartości i stylów życia wponowoczesności..., s. 191.
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5.5. Odroczona prokreacja i konflikt ról jako czynniki powodujące 

dysfunkcje rodziny

Przesunięcie w ieku zaw arcia małżeństwa, a za tym  odroczona prokreacja 

spow odow ane są z jednej strony brakiem  m ożliwości stabilnego zatrudnienia, 

a z drugiej niskim  poziom em  dochodu, który je s t niew ystarczający do praw idłow ego 

funkcjonow ania gospodarstw a dom owego. K olejnym  czynnikiem  jes t brak m ożliwości 

zakupu w łasnego m ieszkania lub jego  wynajm u. Jeszcze innym  -  szczególnym  

czynnikiem  -  jes t m igracja zarobkow a485. M a ona kilka celów:

Przygotow anie do założenia rodziny. U tw orzenie rezerw y ekonomicznej dla 

gospodarstw a dom owego, a także przygotow anie m iejsca odtw arzania w zorów  

kulturow ych rodziny, które jes t zarazem  bazą bytow ą gospodarstw a dom owego, czyli 

zakup m ieszkania lub domu. U trzym anie już  założonej rodziny. U trzym anie ciągłości 

ekonomicznej gospodarstw a dom owego, która została przerw ana na skutek utraty pracy. 

Podw yższenie poziom u dochodu rozporządzalnego. N a  skutek spadku siły nabywczej 

pieniądza dochód staje się niew ystarczający do utrzym ania gospodarstw a dom owego, 

co skutkuje obniżeniem  poziom u życia rodziny. U trzym anie ciągłości ekonomicznej 

gospodarstw a dom owego, która została obniżona na skutek inflacji, przy braku w zrostu 

płac celem  kom pensacji spadku siły nabywczej pieniądza.

Podw yższenie standardu życia rodziny. Zw iększenie aktyw ów  ekonom icznych 

gospodarstw a dom ow ego w  celu w zrostu m ożliwości nabyw czych rodziny, 

a zatem  podw yższenia poziom u jej życia.

Z jaw isko migracji lub emigracji w  Polsce jest spow odow ane ograniczonym i 

m ożliwościam i otrzym ania stałej pracy, a przede w szystkim  dochodu um ożliw iającego 

praw idłow e funkcjonow anie gospodarstw a dom owego, gdzie w  rodzinie oprócz 

dorosłych są także dzieci. N ależy jednak  w ziąć pod  uw agę szczególnie pojaw ienie się

485 Należy rozróżnić termin migracja od terminu emigracja. Migracja oznacza szeroko pojęty proces 
przemieszczania się jednostek w określonym czasie, w dowolnie przyjętych przez nich celach. Zob. 
J. M. Młyński, W. Szewczyk, Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej, Instytut Papieża Jana 
Pawła II w Warszawie, Warszawa 2012, s. 24. Natomiast przez emigrację rozumie się opuszczenie 
jednego kraju z celem osiedlenia się w innym. Osiedlenie to związane jest z podjęciem pracy w tym 
miejscu i organizacją swojego życia w nowym środowisku oraz dostosowaniem się do przepisów 
prawnych, kulturowych, miejscowych. Zob. tamże, s. 23. A zatem migracja oznacza czasowe 
przemieszczenie się jednostki, które ma charakter przestrzenny, oraz związaną z tym zmianę miejsca 
zamieszkania. Celem migracji jest konkretna aktywność jednostki, a po jej zakończeniu powrót do 
miejsca wcześniejszego zamieszkania. Emigracja z kolei oznacza trwałe przemieszczenie się jednostki 
w celu osiedlenia się, które także ma charakter przestrzenny. Celem emigracji jest osiedlenie się 
połączone z wieloaspektową i trwałą aktywnością jednostki, taką jak wykonywanie pracy, uczestnictwo 
w kulturze i życiu w społeczności, do której aspiruje.
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dysfunkcji w  funkcjonow aniu rodziny, kiedy jedno  z m ałżonków  przebyw a 

w  odległości niepozw alającej na codzienny kontakt ze współm ałżonkiem , a zw łaszcza 

z dziećmi.

M igracja zaw sze pow oduje osłabienie w ięzi em ocjonalnej m iędzy współm ałżonkam i, 

rozłąka szczególnie źle w pływ a na dzieci, poniew aż codzienny rytm  życia rodzinnego 

zostaje zdestabilizow any. K luczow y element, jak im  są interakcje, spajające relacje 

m ałżonków, zanika. To właśnie interakcje utrw alają relacje i kształtują strukturę 

rodziny jako  grupy społecznej486. Relacja praw idłow o funkcjonującej rodziny polega na 

codziennej fizycznej bliskości w spółm ałżonków  i dzieci. B ezpośrednia interakcja 

podtrzym uje w ięzi przez bliski kontakt, którego podłożem  są emocje. Zaburzenie tego 

stanu prow adzi do negatyw nych skutków  zw łaszcza w  przypadku dzieci, które 

szczególnie potrzebują częstego, bezpośredniego (fizycznego) i em ocjonalnego 

kontaktu. W  przypadku m ałżonków  brak bezpośredniej relacji fizycznej (w  tym  

seksualnej), k tóra opiera się na podłożu em ocjonalnym , przyczynia się do zaniku w ięzi 

emocjonalnej. To w  konsekwencji m oże prow adzić do rozpadu małżeństwa. Jeżeli 

jednak  to  nie nastąpi, m ałżonkowie rozłączeni ze swoimi rodzinam i są skazani na 

niepotrzebny i uciążliw y stres, który jes t często konsekw encją niew ydolności władzy, 

a nie rodziny. R ozłąka m iędzy m ałżonkam i pow oduje nie tylko osłabienie więzi, ale 

także pogłębienie lub pow stanie konfliktu ról i przeciążenie rolami. W  rodzinie, 

w  której nie m a jeszcze dzieci, a jeden  z m ałżonków  migrował, na skutek 

niew ypełniania funkcji rodziny dochodzi do zaniku ciągłości jej trwania. Jest to stan, 

w  którym  rodzina, pom im o że istnieje form alnie, pozostaje nieaktywna. D zieje się tak  

przez zaburzenie funkcji em ocjonalnej, czyli stopniow e osłabianie się w ięzi oraz 

całkow ity zanik funkcji seksualnej. O dłożona w  czasie zostaje prokreacja, co pow oduje 

zanik tej funkcji. Jeżeli w  rodzinie są już  dzieci, brak obecności jednego z rodziców 

pow oduje pow ażną dysfunkcję funkcji socjalizacyjnej. Funkcja opiekuńcza, która 

całkowicie zostaje delegow ana na jednego z partnerów, przyczynia się do przeciążenia 

rolą ojca/matki, dodatkow o w yw ołując konflikt ról. Jeśli poziom  życia rodziny 

podw yższa się, to  w zrasta też jej status, chociaż praca w ykonyw ana przez 

w spółm ałżonka będącego na m igracji najczęściej je s t niezgodna z jego  kwalifikacjami, 

a często poniżej ich poziom u. Przez awans pionow y funkcja stratyfikacyjna podw yższa 

się. D zieje się tak  dlatego, że funkcja ekonom iczna gospodarstw a dom ow ego jes t

486 J. M. Młyński, W. Szewczyk, Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej..., s. 67.
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pełniona lepiej niż w  kraju zam ieszkania migranta. Poziom  identyfikacji z rodziną na 

skutek rozłąki m oże się podwyższyć. Jednak zaburzeniu u lega funkcja integracyjno - 

kontrolna przez to, że w spółm ałżonek będący na m igracji nie uczestniczy w  życiu 

codziennym  rodziny. Zanika funkcja rekreacyjno-tow arzyska, gdyż brak m ożliwości 

fizycznej bliskości w yklucza w spólną aktywność.

N iew ypełnianie funkcji rodziny na skutek rozłąki m ałżonków  spowodowanej 

m igracją prow adzi do dysfunkcji rodziny, co w  rezultacie m oże doprow adzić do 

kryzysu, a naw et rozpadu m ałżeństwa. W  przypadku m igracji oboje m ałżonkow ie 

dośw iadczają konfliktu ról. M ałżonek pozostający w  kraju m acierzystym  zostaje 

przeciążony rolami, m iędzy którym i dochodzi do konfliktu, a pozostający na em igracji 

nie m oże pełnić ról rodzinnych, co także prowadzi do konfliktu. Tak jak  w ielokrotnie 

już  zaznaczałem , praca obok rodziny jes t jej elem entem  kom plem entarnym . Jednak zbyt 

duże obciążenie rolą zaw odow ą lub konieczność m igracji pow oduje sytuację, w  której 

następuje ograniczenie czasu jednostek  na w ypełnianie ról rodzinnych. „K ultura 

now ego kapitalizm u” w ytw arza szkodliwe m echanizm y, które przedefiniow ują w ażność 

poszczególnych ról. Praca zatem  m oże doprow adzić do szkodliwego zaangażowania, co 

dotyczy zw łaszcza m ężczyzn, którzy obawiając się utraty pozycji zawodowej czy 

niem ożności awansu, w olą ograniczyć czas na pełnienie ról rodzinnych na rzecz ról 

zawodowych. N a  skutek tego spada poziom  poczucia własnej w artości i u jaw nia się 

przedm iotow e traktow anie siebie i roli zawodowej. W zrost poziom u życia zapew niony 

przez dochody m ęża nigdy nie zastąpi jeg o  obecności w  dom u i pełnienia ról 

rodzinnych487. M igracja zarobkow a m oże także służyć przygotow aniu bazy 

ekonomicznej osób planujących założyć rodzinę lub m łodych m ałżonków. 

Zgrom adzone oszczędności często służą w tedy jako  zasoby finansow e na zakup 

m ieszkania lub budow ę dom u i jego  w yposażenie. Chęć zgrom adzenia zasobów  przez 

m ałżonków  często powoduje odłożenie decyzji o prokreacji. Podw yższeniu  uległ w iek 

prokreacji z 20-24488 lat do 25-29 lat, co obserw uje się od 1996 roku w  miastach, a na 

wsi od 2001 roku. Po 2000 roku decyzje prokreacyjne kobiet zaczęły przekraczać 29. 

rok  życia. W spółczynnik płodności kobiet w  wieku 30-34 lata i 35-39 lat podwyższył 

się w  m iastach, a obniżył na w si489. W iąże się to  również ze zm niejszeniem  liczby

487 J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego, studium etyczne..., s. 214.
488 Dane pochodzą -  o ile nie zaznaczono inaczej -  z: Diagnoza Społeczna 2013. Niska dzietność 
w Polsce w kontekście percepcji Polaków, Raport MPiPS, Warszawa 2014.
489 Tamże.
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urodzeń, która w edług w spółczynnika dzietności ogólnej490 w  2012 roku w ynosiła 

1,3491. Tendencja spadkow a liczby urodzeń w ynika ze w spółczesnych uw arunkow ań 

rynku pracy i poziom u dochodu, co zostało już  wyjaśnione.

Zm iany kultury organizacji polskich firm  po 1989 roku spowodow ały przeniesienie 

w artości z rodziny na pracę. G ospodarka kapitalistyczna oraz w olny rynek tow arów  

i usług spow odow ały chęć zw iększenia konsum pcji przez pracujących członków  

rodziny. „K ultura now ego kapitalizm u” przeniosła w artości etosu pracy na sukces 

m aterialny, co spowodow ało patologiczny w zrost zaangażow ania w  pracę i stało się 

normą, przy akceptacji życia bez em ocjonalnego kontaktu z rodziną. Praca zaczęła 

zastępow ać życie rodzinne, co miało znaczenie dla socjalizacji dzieci, które obserw ując 

zachow ania zaw odow e swoich rodziców, zinternalizow ały w zory ról zaw odow ych 

i rodzinnych, gdzie praca i sukces są w ażniejsze niż rodzina (k tóra jest postrzegana jako  

udręka)492. Spadek liczby urodzeń zw iązany jes t także z przem ianam i kulturowym i, co 

doprowadziło do kryzysu tradycyjnego m odelu rodziny, na który składa się 

ukonstytuow anie sakram entalne i praw ne (lub tylko praw ne) związku.

M ałżeństw o złożone jes t z osób płci przeciwnej i dzieci. Tak rozum iana rodzina pełni 

w  sposób praw idłow y role rodzinne, realizując za ich pośrednictw em  funkcje rodziny. 

U konstytuow anie związku, czyli nadanie m u charakteru form alnego (w  przypadku 

ślubu kościelnego, sakram entu), w ypełnia funkcję statusow ą i stratyfikacyjną. Zw iązek 

form alny zatem  pow oduje pow stanie -  obok więzi emocjonalnej -  także więzi 

ekonomicznej. Kryzys rodziny objaw ia się także przez opóźnianie zaw ierania 

m ałżeństw a i prokreacji. W zrost popularności zw iązków  nieform alnych, jako  

niezobow iązujących do odpow iedzialności w  aspekcie prawnym , je s t niem oralny, gdyż 

prowadzi do uprzedm iotow ienia człowieka. Szkodliw y w pływ  na obniżanie się w artości 

rodziny m a kultura popularna i m asow a, która powoduje przedefiniow anie ról 

rodzinnych i funkcji rodziny493. Popularyzow any przez kulturę niższą indyw idualizm

490 Współczynnik dzietności ogólnej (Total Fertility Rate) to średnia liczba dzieci przypadająca na jedną 
kobietę w wieku 15-49 lat. Kryterium stosowanym do obliczenia jest natężenie liczby urodzeń z danego 
roku według wieku. Wartością gwarantującą prostą zastępowalność pokoleń jest 2,10-2,15. Oznacza to, 
że na kobietę według wyżej wymienionych kryteriów przypada (ponad) dwoje dzieci. Wartość, która nie 
przekracza 1,3, oznacza bardzo niską dzietność, a to z kolei brak możliwości zastąpienia pokoleń 
starszych -  osiągających wiek poprodukcyjny, młodszymi.
491 Diagnoza Społeczna 2013, Niska dzietność...
492 J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego, studium etyczne . ,  s. 218.
493 Pojmowanie ról rodzinnych staje się zdewaluowane, przez określanie związków kohabitacyjnych jako 
partnerskich. Określenie „partnerskie” nie pokrywa się z partnerstwem związanym z egalitaryzacją ról 
rodzinnych w małżeństwie. W tym przypadku „partnerstwo” oznacza związek dwóch osób płci 
przeciwnej pozostających partnerami życiowymi i seksualnymi, wychowującymi dzieci lub
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nie m a zw iązku z samorealizacją, tylko ze zdefiniow aniem  w łasnych potrzeb 

i częstotliw ością ich w ystępowania. Indyw idualizm  w  tym  rozum ieniu dotyczy 

artykułow ania potrzeb i dążenia do ich zaspokajania. N atom iast zw iązek dw óch 

indyw idualnych podm iotów  ma służyć zaspokajaniu ich w spólnych potrzeb, co jest 

m ożliwe tylko kolektywnie. N iezależnie od tego, coraz trudniejsze w arunki zw iązane 

z zapew nieniem  stałego i odpowiednio w ysokiego dochodu oraz trudności 

z w ew nętrzną organizacją dobow ych okresów  czasu w  rodzinie są przyczynam i jej 

dysfunkcji. Indyw idualne funkcjonow anie jej członków  w  rolach zaw odow ych oraz 

kolektyw ne w  rolach rodzinnych w  odpow iednim  czasie (dobow ym  i liczbie godzin 

w  pełnieniu poszczególnych ról) nie pow oduje zaburzenia rów now agi ról. K onflikt ról 

i przeciążenie rolam i na skutek zbyt dużej liczby godzin spędzanych na stanow isku 

pracy oraz na m igracji pow odują zaburzenie w  strukturze rodziny, czyli dysfunkcje. 

S truktura rodziny to  norm atyw ny układ interakcji zachodzących m iędzy członkam i 

rodziny, definiow anych przez „filtr społeczno-kulturow y” ujm ujący egalitaryzację ról 

płciowych, ale zachow ujący specyfikę różnic płciowych.

Przem iany w  strukturze rodziny odbyw ają się w  sferze pom iędzy trzem a układami: 

przestrzennym , ról i pozycji społecznych oraz w ięzi w ew nętrznych i zew nętrznych494. 

Układ przestrzenny dotyczy indywidualnie tw orzonych substruktur przez członków  

rodziny. W ielkość substruktur zależy od kapitału kulturow ego jednostki, m ożliwości 

i poziom u zaspokojenia jej potrzeb zw łaszcza w  obrębie funkcji rodziny 

i sam orealizacji na gruncie zawodowym . U kład ról i pozycji społecznych dotyczy 

kolektywnej realizacji obow iązków  w ynikających z danej roli przez współm ałżonków . 

Ten układ m oże być w  m iarę statyczny lub dynam icznie zmienny. Zależy to  od stałości 

lub elastyczności struktury społecznej, w  tym  zw łaszcza czasu potrzebnego na pełnienie 

roli zaw odowej, poziom u dochodu, który, jeżeli je s t niew ystarczający, może 

im plikow ać podjęcie pracy dodatkowej przez jednostkę, co pow oduje konflikt ról. 

Układ w ięzi w ew nętrznych i zew nętrznych dotyczy jakości interakcji (relacji) m iędzy

akceptującymi bezdzietność. Oboje posiadają własne kariery zawodowe, a ich role pozazawodowe 
polegają na wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Przy czym etiologia tego terminu oznacza 
formę związku -  jego strukturę opartą na relacji partnerów, dotyczących podziału obowiązków 
związanych z rolami rodzinnymi. Natomiast małżeństwo czy kohabiatcja i inne formy są typem związku 
-  modelem, który stanowi bazę kulturowo-organizacyjno-prawną związku.

Kohabitanci w odróżnieniu od małżonków to dwa niezależne podmioty, które nie są zobowiązane do 
pozostania ze sobą „na dobre i na złe”, tylko po stwierdzeniu przez jednego z nich braku satysfakcji 
w związku rozstają się. Widać przy tym, jak bardzo nietrwała może być więź emocjonalna, natomiast 
funkcja seksualna w tym przypadku może służyć jedynie zaspokojeniu popędu płciowego, a nie 
pogłębianiu więzi.
494 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie, Studium resocjalizacyjne..., s. 15.
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m ałżonkami. N atom iast zew nętrzny układ w ięzi odnosi się do interakcji m iędzy 

członkam i rodziny a strukturą społeczną. Jakość tych w ięzi popraw ia interakcje, 

pow odując w zm ocnienie w ięzi em ocjonalnych, a także w zrost zaufania zarów no 

m iędzy m ałżonkami, jak  i społecznego. U kłady w  wewnętrznej strukturze rodziny są 

stałe, ale w szelkie zm iany w  ich obrębie pow odują elastyczną próbę dostosow ania ról 

do nowej sytuacji. N iem ożliw ość dostosow ania ról pow oduje konflikt ról, a następnie 

kryzys. Role m ają charakter kom plem entarny w obec siebie. D zieje się tak  pod 

w zględem  podziału ról płciowych, jak  rów nież funkcji i zaspokojenia potrzeb. 

K om plem entarność w  tym  aspekcie polega na realizacji potrzeb na bazie funkcji 

rodziny. Podział ról stanowi funkcjonalny aktyw ator w ykonaw czy funkcji rodziny, 

których zadaniem  jes t zaspokojenie potrzeb jednostek  w chodzących w  jej skład.

Schemat nr 39. Komplementamość ról w aspekcie funkcji i potrzeb rodziny

V
Funkcja

gospodarstwa

domowego

Rola zawodowa

Funkcja emocjonalna 

i funkcja religijna

Funkcja seksualna

Funkcja prokreacyjna

Funkcja socjalizacyjna

Funkcja opiekuńcza

Funkcja integracyjno- 

kontrolna

Funkcja rekreacyjno- 

towarzyska

Funkcja ekonomiczna - 

praca zawodowa

Funkcja stratyfikacyjna

Transcendencja

duchowe potrzeby utożsamienia 

z kosmosem

Samorealizacja

potrzeby spełnienia swojego 

potencjału, posiadania

Potrzeby estetyczne

potrzeby harmonii i piękna

Potrzeby poznawcze

potrzeby wiedzy, rozumienia, 

nowości

Szacunek

potrzeby zaufania do siebie, 

poczucia własnej wartości 

kompetencji, szacunku do samego 

siebie i poważania ze strony innych

Przynależność 

Potrzeby więzi, afiliacji, miłości 

i bycia kochanym

Bezpieczeństwo

Potrzeby bezpieczeństwa, wygody, 

spokoju, wolności od strachu

Potrzeby fizjologiczne

Potrzeby pożywienia, wody, tlenu, 

odpoczynku, spełnienia 

seksualnego, uwolnienia od

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i ż y c ie ., s. 380, 
Skawina 2014.
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Pełnione role służą do realizacji funkcji rodziny, a te  do zaspokojenia potrzeb. 

Funkcja em ocjonalna w iąże się z zaspokojeniem  potrzeb transcendentnych, 

estetycznych, szacunku, przynależności i bezpieczeństw a. Zaspokoj enie tych potrzeb 

związane je s t z kapitałem  kulturow ym  jednostki, gdzie reakcje na bodźce 

z otaczającego środow iska w pływ ają na rodzaj emocji (pozytywne, negatywne, 

neutralne). Funkcja em ocjonalna je s t jedną z najw ażniejszych, poniew aż to w łaśnie ona 

-  na bazie kapitału kulturow ego jednostki -  aktyw uje funkcję seksualną, następnie 

prokreacyjną, socjalizacyjną i opiekuńczą. Przy czym  funkcje socjalizacyjna 

i opiekuńcza są naturalnym  następstw em  funkcji prokreacyjnej. Funkcja opiekuńcza 

dotyczy także opieki nad partnerem , który z różnych pow odów  (najczęściej 

zdrow otnych) takowej wym aga. Funkcja stratyfikacyjna zw iązana jes t z szeroko pojętą 

funkcją ekonom iczną w  kontekście pracy. Ta funkcja dotyczy statusu wykonywanej 

pracy, w ysokości dochodu, czyli m iejsca (w yższego lub niższego) w  strukturze 

hierarchii społecznej. Funkcja integracyjno-kontrolna w ynika z konieczności 

um ieszczenia w  czasie m iejsca na realizację poszczególnych ról. Jest to funkcja 

organizacyjna życia codziennego rodziny, w  którym  priorytety ról zm ieniają się 

w  poszczególnych cyklach życia rodziny (np. urodzenie dziecka, zm iana pracy 

i osiąganie w yższych dochodów). Funkcja rekreacyjno-tow arzyska zw iązana jes t 

z zaspokojeniem  potrzeb przynależności, psychicznych i fizjologicznych. Potrzeby 

fizjologiczne w  aspekcie funkcji rekreacyjnej dotyczą aktyw ności sportowej jednostki 

i rodziny, czyli aktyw nego spędzania czasu wolnego. Funkcja ta  pozw ala rów nież na 

zaspokojenie potrzeby odpoczynku i uw olnienia od napięcia, czyli na pow rót do 

rów now agi psychofizycznej. Potrzeba przynależności z punktu w idzenia funkcji 

towarzyskiej dotyczy kontaktów  m iędzyludzkich -  z krewnymi, przyjaciółm i i ze 

znajom ymi. Funkcję rekreacyjno-tow arzyską m ożna rozpatryw ać także -  a m oże przede 

w szystkim  -  pod kątem  rodziny, poniew aż to  w łaśnie w spólne spędzanie czasu jest 

elem entem  um acniającym  w ięzi m iędzy członkam i rodziny. Funkcja ekonom iczna 

zw iązana je s t z zaspokojeniem  potrzeb egzystencjalno -bytow ych gospodarstw a 

dom ow ego i potrzeb w yższego rzędu rodziny (udział w  kulturze i r ozrywka). Jest to 

także najw ażniejsza -  oprócz rodziny -  sfera aktyw ności człowieka. Praca zaw odow a 

pow inna być -  z punktu w idzenia psychologicznego -  m iejscem  zaspokojenia potrzeby 

samorealizacji, k tóra pobudza także potrzebę poznawczą. M ożliw ość spełnienia 

potencjału tw órczego jednostki w iąże się także z zaspokojeniem  potrzeby szacunku, jes t 

w yznacznikiem  poziom u funkcji stratyfikacyjnej rodziny. Jeśli chodzi o gospodarstw o
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dom ow e funkcja ta  zaspokaja -  a przynajmniej pow inna -  potrzebę bezpieczeństwa. Jak 

zatem  m ożna zauważyć, funkcje rodziny są kom plem entarne w zględem  siebie, a ich 

w yznacznikiem  są potrzeby, natom iast pełnione przez jednostki role służą do ich 

realizacji (funkcji). D ynam ika pełnionych ról rodzinnych w  aspekcie funkcji rodziny 

je s t zm ienna w  cyklu życia rodziny. W iąże się to  z funkcjam i prokreacyjną, opiekuńczą 

i socjalizacyjną, a także sam orealizacją potencjału twórczego, czyli osiąganiem  coraz 

w yższych szczebli na drabinie kariery zawodowej. O czywiście należy przypom nieć

0 zjawisku dekom pozycji zaw odów , a także o bardzo dużych trudnościach 

w  znalezieniu pracy zgodnej z w ykształceniem  przez absolw entów  studiów wyższych. 

Problem  dotyczy zw łaszcza absolw entów  studiów hum anistycznych. W  zw iązku z tym  

w iele m łodych w ykształconych jednostek  w chodząc na rynek pracy, nie może 

zaplanow ać swojej kariery, a także osiągnąć stabilizacji zatrudnienia, co pow oduje 

odłożenie planów  zw iązanych z założeniem  rodziny i prokreacją na dalszą przyszłość. 

Z jaw isko to m ożna zdefiniow ać jako  destabilizację m ożliw ości rozw oju w arunków  

ekonom iczno-bytow ych jednostek, niezbędnych do założenia rodziny i prokreacji. 

Z jaw isko to  ma charakter antyrodzinny, a uelastycznianiu rynku pracy sprzyja kultura 

popularna i m asowa, k tóra prom uje w artości zw iązane z konsum pcją i satysfakcją. 

W  zw iązku z tym  rodzina przedstaw iana jes t jako  konserw atyw ny ukonstytuow any 

związek, podczas gdy w szelkie inne form y alternatyw nych zw iązków  partnerskich -  

jako  takie, m ają zapew nić głów nie satysfakcję. O dpow iedzialność m a drugorzędne 

znaczenie, podczas gdy satysfakcja jes t najważniejsza. Satysfakcję m a zapew nić także 

sukces ekonom iczny w  pracy zawodowej.

Przem iany stylu życia są spowodow ane zm ianam i o zasięgu globalnym . O d 

pracow ników  oczekuje się m obilności, co w ynika z rozw oju technicznego

1 inform atycznego. K onsekw encją tego jest pow ażny problem  z organizacją czasu -  

przez zw iększenie zaangażow ania w  czynności zaw odow e skraca się czas przeznaczony 

na pełnienie ról rodzinnych. W pływ a to  na w ychow anie dzieci, które socjalizowane 

w  atm osferze podporządkow ania życia rodzinnego zawodowem u, przygotow ują się do 

ostrej ryw alizacji na rynku pracy oraz w  samej pracy, i zam iast zm ieniać podejście do 

pracy, startują w  „w yścigu szczurów ”, żeby tylko sprostać oczekiwaniom  szefa 

i firm y495. A  zatem  satysfakcja z konsum pcji życia zarów no w  związku partnerskim , jak  

i sukces ekonom iczny w  pracy, są w artościam i um ożliw iającym i konsumpcję.

495 J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego, studium etyczne . ,  s. 214.
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Tabela nr 67. Cykle życia rodziny w aspekcie okresów życia człowieka (jednostki)
W iek chronologiczny

0-do około 12 
lat

Około 13-20 
lat

Około 21-25 lat
Około 26-34 

lat
Około 35-40  

lat
Około 41-55 

lat
Około 56-65 lat 66-80 lat

Cykle życia jednostki

Okres 
niemowlęcy  
i dzieciństwo

Okres
dorastania

Początek okresu 
wczesnej 
dorosłości

Okres 
wczesnej 

dorosłości i jej 
koniec

Początek
okresu

średniej
dorosłości

Okres średniej 
dorosłości

Początek okresu 
późnej 

dorosłości

Początek okresu 
wczesnej starości

Cykle edukacji i kariery zawodowej

Wiek przedprodukcyjny W S ^ E
Wiek produkcyjny młodszy 

26-39 lat
Wiek produkcyjny starszy* Wiek poprodukcyjny

Okres 
socjalizacji 
i wczesnej 
edukacji

Okres średniej 
edukacji

Okres edukacji 
związany 

z wyborem drogi 
zawodowej

Podjęcie pracy 
zawodowej 
w zawodzie 
wyuczonym

Okres
rozkwitu
kariery

zawodowej

Okres
osiągnięcia
wysokich

kompetencji
zawodowych

Okres
dojrzałości
zawodowej

Zakończenie
aktywności
zawodowej

Cykle życia rodziny

Okres 
wychowania 

przez 
rodziców 
w domu 

rodzinnym

Okres 
pozostawania 

pod opieką 
rodziców

Okres 
poszukiwania 

p artnera/partnerki 
Ewentualnie 

okres 
narzeczeństwa 

i zawarcia 
związku 

małżeńskiego

Okres 
narzeczeństwa 

i zawarcia 
związku 

małżeńskiego 
Okres 

prokreacji, 
opieki 

i socjalizacji 
dzieci 

Edukacja 
przedszkolna 

dzieci

Okres opieki 
nad dziećmi 

w wieku 
szkolnym

Okres opieki 
nad dziećmi 

w wieku 
dorastania

Okres 
usamodzielnienia 

się dzieci 
Okres 

opuszczenia 
domu 

rodzinnego przez 
dzieci

Okres bilansu 
życia 

Okres realizacji 
zainteresowań 

pozazawodowych 
Okres założenia 

rodzin przez 
dzieci 

Okres urodzenia 
wnuków  

i podjęcia roli 
dziadka/babci

* Wiek produkcyjny starszy jest określany w  sposób odmienny dla kobiet i mężczyzn. Dla mężczyzn jest to okres 40-64  lata, dla kobiet 40-59 lat.

Źródło: opracowanie własne, Skawina 2015 r.

Cykle życia rodziny ulegają przesunięciu w zględem  w ieku jednostek. W  cyklu życia 

rodziny okresem, w  którym  najczęściej m oże dochodzić do konflik tu  ról i dysfunkcji, 

w yw ołujących kryzys, jes t okres produkcyjny młodszy, a także początek wieku 

produkcyjnego starszego. Spowodowane jes t to rozpoczęciem  kariery zawodowej, 

a także założeniem  rodziny oraz ew entualną prokreacją. Jest to okres szczególny, 

w  którym  synergia m iędzy pracą zaw odow ą a rodziną jes t m ożliwa tylko przez 

m ożliw ość zrów now ażenia ról rodzinnych z zawodowym i. To w  tym  okresie 

szczególnie w ażny je s t wysoki poziom  relacji m iędzy m ałżonkami, biorąc pod uw agę 

zw łaszcza to, że jes t ona dopiero w  fazie kształtow ania się. W ysoki poziom  relacji jest 

w arunkiem  przedefiniow ania organizacji obow iązków  zw iązanych z pełnieniem  

poszczególnych ról i dostosow aniu ich do m ożliw ości m ałżonków. Jest to w ypełnianie 

funkcji integracyjno-kontrolnej. O rganizacja pracy zorientow ana na rodzinę, a także 

wysoki poziom  relacji ułatw iają osiągnięcie rów now agi ról. Zarów no kobietom , jak  

i m ężczyznom  trudno jes t pogodzić role rodzinne z zawodowym i. Obecnie szczególnie 

w ażne jes t utrzym anie rów now agi ról płciow ych, co jes t jedną z najcenniejszych 

w artości w spółczesnych form  życia rodzinnego. Egalitaryzm  przedefiniow uje na nowo 

role rodzinne, co służy efektyw nem u podziałow i obow iązków  i zdefiniow aniu ich na 

nowo. Obecnie to  nie poew olucyjne cechy człow ieka i nie fizjologia określają podział
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obow iązków  w  rolach, ale um iejętności w iedza i chęci496. Partnerstw o jes t w ięc 

szczególnie w ażnym  elem entem  relacji, poniew aż to od jego  poziom u zależy poziom  

zaangażow ania i w zajem ny szacunek partnerów.

Podział obow iązków  w ynikających z ról musi uw zględniać indywidualizm  

partnerów , czyli czas potrzebny na realizację zainteresow ań i pasji, a także kolektyw izm  

w ynikający z w ięzi rodzinnych i pełnionych ról. Ale nawet najlepsze relacje m iędzy 

m ałżonkam i nie pom ogą zorganizow ać życia w ew nętrznego rodziny, jeżeli struktura 

zew nętrzna ogranicza realizację jej funkcji, a zatem  m ożliwości pełnienia ról 

społecznych. R odzina jako  najm niejsza grupa społeczna -  sfera m ikrospołeczna -  

funkcjonuje w  strukturze społecznej -  sferze m akrospołecznej, będąc od niej 

uzależniona. M usi znosić naciski m akrosfery, a zatem  dostosow yw ać się do jej coraz 

w iększych w ym agań i elastyczności, a także do tego, że poruszanie się w  niej -  

zw łaszcza w  sferze pracy -  przynosi coraz m niejsze korzyści. Jednak należy zauważyć, 

że niekorzystne w arunki dla rodziny odczuw ane w  m ikrosferze pow odują także 

dysfunkcje w  m akrosferze. M niejsze dochody członków  rodziny, problem y na rynku 

pracy związane zarów no z form ami zatrudnienia, jak  i z organizacyjną funkcją rodziny 

(integracyjno-kontrolną), pow odują opóźnienie w ieku zaw arcia m ałżeństw a przez 

m łodych ludzi i opóźnienie prokreacji lub naw et w  skrajnych przypadkach rezygnację 

z niej. Cierpienie narzeczonych lub rodzin przenosi się na państw o, a roszczenia na 

aparat władzy, która nie m ogąc sprostać w ym aganiom  organizacji życia społeczno- 

zawodow ego, ma coraz pow ażniejsze problem y zw iązane z jego  funkcjonowaniem . Te 

problem y związane są z brakiem  składek w  ZU S z niepracow niczych form  zatrudnienia, 

w ysokim  poziom em  bezrobocia, bardzo niską dzietnością, m niejszym i w pływ am i 

z podatku vat, poniew aż w ielu rodzin nie stać na sw obodną konsum pcję. R odzina jako  

jednostka  reprodukcyjna niższego rzędu w pływ a na społeczne jednostki organizacyjne 

w yższego rzędu. Zaburzenie funkcji rodziny odbija się negatyw nie na organizacjach 

społecznych, podobnie jak  niew ydolność w ładzy politycznej czy nieefektyw ność 

gospodarki m a negatyw ny w pływ  na rodziny497. N iew ydolność funkcjonow ania rodzin 

oznacza wcześniej czy później niew ydolność w  funkcjonow aniu państwa.

496 J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego, studium etyczne . ,  s. 171.
497 A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny, Reprodukcja i kooperacja w perspektywie 
interdyscyplinarnej..., s. 262.
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5.6. Nowy wymiar instytucjonalny socjalnego i kulturowego wsparcia 

rodziny

N ow y w ym iar instytucjonalny socjalnego i kulturow ego w sparcia rodziny to 

działania polityki rodzinnej bezpośredniej i pośredniej, a także polityki prorodzinnej. 

Skuteczność tych działań przekłada się na w szystkie aspekty oddziaływ ania 

m akrostruktury na m ikrostrukturę. O prócz tw orzenia sam ych program ów  pom ocy 

rodzinie szczególnie w ażnego znaczenia nabiera ich trafność i skuteczność. Ale nawet 

to nie przyniesie efektów, jeżeli pew ne sfery w  strukturze społecznej będą działały 

w  całkowitej autonom ii, tzn. tylko na korzyść niektórych grup społecznych będących 

kreatoram i danych sfer. Chodzi tu  o rynek pracy i pracodaw ców , a także zdecydowane 

regulacje rządu, zw iązane z koniecznością ochrony pracobiorców  (polityka rodzinna 

pośrednia).

N ow y w ym iar instytucjonalny to  działania rządu m ające na celu w yznaczenie 

now ych priorytetów  dotyczących rodziny z punktu w idzenia jej funkcji, potrzeb 

i zw iązanych z nimi ról społecznych. To łączy się również z przyw róceniem  kulturze 

wyższej jej w artości społecznej, a zatem  znaczne zm niejszenie oddziaływ ania kultury 

popularnej i m asowej. O czywiście na społeczeństw o polskie, tak  jak  na inne kraje 

europejskie, bardzo duży w pływ  w yw iera globalizacja. P rzem iany w artości i kreow anie 

nowej rzeczyw istości przez kulturę popularną i m asow ą pow odują zm iany 

w  sam ookreśleniu swoich potrzeb w yższych przez jednostkę. Za tym  idzie obniżenie jej 

w artości m oralnych, obniżenie poziom u lub zanik potrzeby transcendencji i potrzeb 

estetycznych lub zastąpienie ich sukcesem  finansow ym  i zw iększeniem  konsumpcji. 

Sakram ent m ałżeństw a lub ślub cywilny zostaje zastąpiony nieukonstytuow anym  

związkiem, gdzie liczy się przede w szystkim  satysfakcja z niego. Tow arzyszy tem u 

w zrost perm isyw ności dla now ych form  stylu życia, sekularyzacji i laicyzacji życia. 

W ym ienione zjaw iska prow adzą do kryzysu św iatopoglądow ego społeczeństwa, 

a w  rezultacie do kryzysu w artości m oralnych, w  tym  m ałżeństwa. Jedynie silne 

osobowości lub m ające odpowiednie w arunki potrafią odnaleźć się w  świecie fałszywej 

propagandy i populizm u. Słabe natom iast stają się zagubione przez m.in. m anipulację 

mediów. R ząd PO -PSL zgodnie z głów nym  nurtem  „liberalnej w olności” zapom niał 

o potrzebach498 jednostek  i rodzin, realizując w łasny plan, którego rolą było jedynie

498 Mam tu na myśli piramidę potrzeb Abrahama Maslowa, funkcje rodziny i role rodzinne, a zatem 
holistyczne ujęcie człowieka.
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zrealizowanie „pustego” rozw oju gospodarczego. „Pusty” oznacza tu  niew ykorzystany 

do podniesienia poziom u życia rodzin potencjał. W ładza zajm ująca przestrzeń 

publiczną chciała zarządzać także wiedzą, konstruując teorie podtrzym ujące ich 

praw dziw ość i nieom ylność w  społeczeństwie. Po zaw łaszczeniu przestrzeni społecznej 

próbow ała ona w kroczyć w  życie intym ne, chcąc sobie podporządkow ać sferę 

prywatną, w  tym  szczególnie rodzinę499. M iędzy sferą rodziny a sferą pracy musi być 

zachow ana rów now aga, w  przeciw nym  razie zostaje zaburzona synergia m iędzy m ikro- 

i m akroskalą, co w  rezultacie przyczynia się do konfliktu ról.

Proces prekaryzacji pełnej potencjału tw órczego wykształconej części klasy średniej 

pow oduje obniżanie nie tylko poziom u życia większej części społeczeństw a polskiego, 

ale także stagnację kapitału twórczego, będącego w ykładnikiem  samorealizacji. W zrost 

gospodarczy pow inien pow odow ać podw yższenie poziom u życia w  Polsce, a zatem  

dążenie do szybkiego w zrostu płac zbliżonego do poziom u średniej krajowej, 

u trzym anie cen tow arów  i usług na w  m iarę w yrów nanym  poziom ie, a także jeszcze 

lepszy dostęp do instytucji publicznych. W zrost PKB w  2014 roku był o 3 ,3% 500 

w yższy niż w  roku 2013. N ie przełożyło się to  w  odczuw alnym  realnie stopniu, na 

w zrost najniższej pensji krajowej. Prekaryzacja postępuje nadal, a polityka rodzinna jest 

niewydolna, stąd pojaw iają się obawy zw iązane z planow aniem  przyszłości. 

O dpow iedzią na prekaryzację pow inna być zatem  salaryzacja wykształconej części 

klasy średniej, podnoszenie kwalifikacji pozostałej części klasy średniej, aktyw izacja 

i kształcenie klasy niższej. Prekaryzacja jednostek  prow adzi do pauperyzacji rodzin. 

Z atem  jedyną m ożliw ością pozostaje salaryzacja prekariatu, podnosząca potencjał 

kapitału ludzkiego (nie siły roboczej).

Prekaryzacja je s t następstw em  „kultury now ego kapitalizm u”, który kieruje się 

rachunkiem  ekonom icznym . W szystko byłoby logiczne pod w arunkiem , że ekonom ia 

uznaw ałaby człow ieka z jego  potrzebam i i rodziną jako  podmiot.

499 J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego, studium etyczne . ,  s. 187.
500 Produkt krajowy brutto w 2014 r. Szacunek wstępny, GUS 2015.
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Schemat nr 40. Równowaga społeczna

Polityki rodzinnej nie da się realizow ać w  oderw aniu od gospodarki i systemu 

podatkow ego, które już  zbyt głęboko stały się w yznacznikam i m ożliwości 

ekonom icznych budżetu państwa. Gospodarka i rynek są instrum entam i 

funkcjonującym i nie tylko w  realnym  system ie życia codziennego ludzi, ale także 

w  ich um ysłach. N ie w olno jednak  zapom inać o tym, że gospodarka i rynek m ają służyć 

wzrostow i poziom u życia całego społeczeństwa, a nie tylko tej najbogatszej 

i trzym ającej w ładzę części. K ultura501 w spółczesnego kapitalizm u uprzedm iotow ia 

człowieka, czyniąc zeń niewolnika, otrzym ującego za swoją pracę zapłatę nieadekw atną 

do czasu i nakładu pracy. Salaryzacja społeczeństw a dotyczy objęcia sprekaryzowanej 

jego  części procesem  m odernizacji, przy zw iększeniu najniższej pensji krajowej do 

przynajmniej 2/3 pensji średniej krajowej. Chodzi o to, że rachunek ekonom iczny musi 

brać pod uw agę potrzeby jednostki i jej rodziny. G ospodarka, w  której człow iek nie jest 

podm iotem , m a charakter patologiczny i służy interesom  bogatych i najbogatszych, jak  

również elicie rządzącej.

Pow staje now y konflikt oparty na nasilających się form ach wyzysku, gdzie na 

przegranej pozycji są pracow nicy najem ni i robotnicy. W  obecnej neoliberalnej fazie 

rozw oju kapitalizm u takie wartości, jak  ludzka godność i spraw iedliw ość społeczna, są 

zastępow ane przez zysk i efektywność, a nagrodą za nie je s t osiągnięcie sukcesu 

materialnego. W spółcześnie ograniczeniem  w olności i złam aniem  fundam entalnych idei

501 Termin kultura w tym kontekście ma znaczenie pejoratywne. Dzieje się tak, ponieważ współczesny 
kapitalizm liberalny pomija człowieka jako twórcę i kreatora gospodarki. Twórczość i kreatywność są 
wyrazem samorealizacji potencjału twórczego. Konsekwencjami uprzedmiotowienia człowieka są -  
opisane już -  zanik etosu pracy, obniżone morale pracowników oraz zanik etyki pracy. Kultura nowego 
kapitalizmu lansuje sukces jako wartość przekładającą się na materię, a nie na wartość autoteliczną 
i moralną pracy.
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dem okracji liberalnej, je s t przym uszanie ludzi do akceptacji niekorzystnych dla nich 

stosunków  pracy i zatrudnienia. W  związku z tym  zanika klasyczne pojęcie dem okracji 

i wolności, kreując now e pojęcie tych term inów  korzystne dla najbogatszych. Zaprzecza 

to także jakości w spółczesnym  dem okratycznym  procedurom  spraw ow ania w ładzy502. 

Efektem  tego jes t zaburzona m erytokracja i brak zaufania nie tylko do pracodawców , 

ale także do rządów  spraw ujących władzę, które zdają się nie w idzieć tych 

krzyw dzących nierówności, robiąc tym  samym  ukłon w  kierunku grup i tak  już  

uprzyw ilejow anych.

W  m iarę w yrów nana redystrybucja dóbr (w ysokość płac, podatków , m ożliwości 

dostępu do usług) służy aktyw izacji jednostek  w  rolach pracow niczych. N ależy jednak  

zauważyć, że w  polskich w arunkach rynku pracy bardzo duża część prekariuszy tak  

napraw dę nie m a m ożliwości nie tylko samorealizacji potencjału twórczego, ale przede 

w szystkim  w ykorzystania potencjału kulturowego. D zieje się tak  dlatego, że wiele 

jednostek  z wysokim i kw alifikacjam i nie pracuje w  zaw odzie wyuczonym . W  zw iązku 

z tym  zakres praktycznie wykorzystanej w iedzy i um iejętności jes t bardzo mały, 

a w iększa ich część pozostaje nieaktywna. Z punktu  w idzenia osoby ludzkiej prowadzi 

to do stagnacji w  rozw ijaniu kom petencji zaw odow ych pracow nika w  zaw odzie 

w yuczonym , a następnie do zaniku um iejętności. Skutkiem  niedopasow ania stanow iska 

pracy do kwalifikacji pracow nika je s t w ykonyw anie przez niego pracy mniej 

efektywnie pod w zględem  jakości i ilości. Z kolei z punktu w idzenia społecznego 

przyczynia się to  do obniżenia jakości kapitału ludzkiego i do świadomego 

w prow adzania jednostek  do grupy uprzedm iotowionej siły roboczej. W inę za to 

ponosiła polityka M PiPS, a także sami pracodawcy. Bardzo często to w łaśnie oni 

(pracodawcy) podnoszą krytyczny głos, że pracow nicy pom im o w yższego 

w ykształcenia m ają niskie kw alifikacje związane z praktycznym  w ykorzystaniem  

wiedzy. O czyw iście jes t to  tylko próba odw rócenia uw agi od patologicznie 

funkcjonującego rynku pracy, zw iązanego z form am i zatrudnienia i poziom em  płacy. 

Pracow nik posiadający w yższe w ykształcenie503 jes t zwykle bardzo dobrze 

przygotow any do swojej roli zawodowej, ale nie do pracy w  innym  zawodzie! N ow y 

w ym iar instytucjonalny to  także realizacja polityki rodzinnej pośredniej, czyli

502 M. Abucewicz, Problem wyzysku we współczesnym marksizmie zachodnim . ,  s. 164.
503 Należy przy tym wyjaśnić, że zdarza się również, że opuszczający uczelnie wyższe absolwenci 
pomimo dyplomu nie mają adekwatnej do stopnia zawodowego wiedzy. Jest to instrumentalne 
potraktowanie etosu studiowania, które ma na celu realizację celów zawodowych w kontekście sukcesu, 
a nie wartości autotelicznej, jaką jest wiedza i posiadane na jej podstawie umiejętności.
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dotyczącej rynku pracy. Rozwój gospodarczy w  tym  kontekście, a także z punktu 

w idzenia społecznego, zależy nie tylko od jakości kapitału ludzkiego, ale także od 

poziom u jego  wykorzystania. Z kolei jeśli chodzi o aspekt psychologiczny niespełnienie 

w  roli zawodowej pow oduje frustrację i w  rezultacie po zakończeniu aktyw ności 

zawodowej ujem ny (negatyw ny) bilans życia, dotyczący sam orealizacji potencjału 

tw órczego. N egatyw ny bilans życia jes t efektem  dystresu, który potęguje frustrację 

i poczucie niespełnienia w  życiu. O czywiście są to procesy bardzo skom plikowane pod 

w zględem  psychologicznym , co w iąże się z tym, że naw et dla jednostek  z w ysokim i 

kw alifikacjam i spełnieniem  będą role rodzinne, podczas gdy charakter pracy pozostaje 

instrumentalny. Jednak niespełnienie potencjału tw órczego powoduje dystres 

i konieczność w yładow ania negatyw nych emocji, które kum ulują się w  introsystem ie 

jednostki, w  sferze emocji negatywnych. R ów now aga psychiczna jednostk i przekłada 

się na rów now agę psychiczną rodziny. Zaburzenie tej równowagi, które jest 

aktyw atorem  dysfunkcji jednostki, m oże się stać elem entem  początkow ym  dysfunkcji 

i/lub patologii w  rodzinie. H olistyczne pojęcie istnienia człow ieka w  w ym iarze 

jednostkow ym  i kolektyw nym  w  strukturze społecznej jes t nader skomplikowane. 

Zatem  zaburzenie rów now agi psychicznej jednostki prow adzi do zaburzenia rów now agi 

psychicznej rodziny, czyli do dysfunkcji i/lub patologii.

Schemat nr 41. Równowaga psychiczna jednostki w aspekcie indywidualnym i kolektywnym

R ów now aga jednostki w arunkow ana jes t czynnikam i zew nętrznym i przez sferę 

m akrospołeczną. Tak samo uw arunkow any kulturow o styl życia kształtow any jes t przez
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modę, która ma odniesienia w  kulturze popularnej i m asowej, a nie wyższej -  niestety. 

W  zw iązku z tym  rodzina przedstaw iana je s t jako  niem odny przeżytek zam ierzchłych 

czasów, a nie w artość najw yższa społeczeństw a i jego  ładu. R odzina jako  aktyw ny 

uczestnik sfery publicznej została poddana instytucjonalizacji i racjonalizacji, przez 

w iedzę inżynierii społecznej, a także kontroli. M a to  na celu ustalenie, jaki m odel 

rodziny czy związki alternatyw ne w obec niej są akceptow ane i m ieszczą się w  norm ach 

społecznych, a jak ie  należy w ykluczyć504. Należy przypom nieć, że definicja rodziny jes t 

jedna, w szystkie inne rodzaje zw iązków  -  kobiety i m ężczyzny -  są tylko substytutami 

rodziny, które m ogą ewoluow ać i nią się dopiero stać.

Proces prekaryzacji -  jak  zatem  w idać -  dotyczy także wew nętrznej sfery w artości 

jednostki, w pływ ając na jej najbardziej delikatny obszar uczuciow ości wyższej lub 

w  ogóle go pozbawiając. K lasa średnia stała się polem  do kreow ania przez rządy 

najw iększego oddziaływ ania m anipulacji politycznej. D zieje się tak, poniew aż jes t to 

najw iększy i zarazem  najbardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o poglądy, elektorat. 

K lasa średnia stała się szczególnie w ażna dla elit rządzących ze w zględu na jej rozm iar 

i różnorodność. Jednak próby oddziaływ ań przez propagandę nie odnoszą pożądanych 

efektów  z racji tego, że stopa życiow a Polaków  jes t niska, zatem  polska klasa średnia 

stanowi spauperyzow any segm ent505. Proces prekaryzacji dotyczy klasy średniej: grup 

zaw odowych, rodzin i jednostek. W szystkie rozw ażania niniejszej pracy dotyczą 

jednostek  i rodzin. R ów now aga psychiczna jednostki i rodziny w ym aga odpow iednich 

w arunków  zw iązanych z m ożliw ością zaspokojenia potrzeb w edług piram idy potrzeb 

A braham a H. M aslowa. Zaspokojenie potrzeb zarów no niższych, jak  i wyższych, 

um ożliw ia jednostce  rozwój oraz dużą jej aktyw ność w  strukturze społecznej. 

Zapew nienie w arunków  zw iązanych z m ożliwościam i zaspokojenia potrzeb 

i sam orealizacją jes t obowiązkiem  państwa. Podjęcie trudu związanego 

z przygotow aniem  się do pełnienia roli zawodowej, czyli podjęcie adekwatnej form y 

kształcenia, już  jes t szansą i m ożliw ością skorzystania z niej leżącą po stronie jednostki. 

W spółczesne kreow anie rzeczyw istości społecznej nie je s t związane z rodziną. Ow a 

rzeczyw istość składa się z kariery zawodowej i sukcesu, a jeżeli dana jednostka  nie m a 

m ożliwości jej zrobienia, to  pozostaje jedynie  żal i rozczarow anie. O czywiście 

roszczeniow y charakter zw iązany z zadow oleniem  z życia jes t w ykładnikiem  

zaangażow ania w e w łasny rozwój. Jednostka, która nie angażow ała się weń, nie ma

504 J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego, Studium etyczne..., s. 187-188.
505 H. Domański, Polska klasa średnia ., s. 24.
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w iększych szans na osiągnięcie sukcesu zaw odow ego i ukształtow anie etosu pracy, 

poniew aż jej potrzeba samorealizacji je s t na bardzo niskim  poziom ie. Jej oczekiw ania 

związane są z zaspokojeniem  instrumentalnym . Z kolei jednostka, która ma wysokie 

kw alifikacje i chęć dalszego rozwoju, m oże być zaw iedziona swoim  położeniem  

zaw odow ym  i społecznym, jeżeli odbiega ono od poziom u w ykształcenia. Poczucie 

niespełnienia potencjału tw órczego jest pow ażnym  problem em  psychicznym  jednostki, 

k tóry m oże przenosić się także na rodzinę. F rustracja506, która z tego wynika, działa 

deprym ująco na jednostkę i w pływ a na w iększość aspektów  jej życia, ujaw niając się 

przy każdej sposobności. B rak uznania ze strony krew nych, a zw łaszcza w spółm ałżonka 

-  oprócz tego, że prowadzi do dystresu -  pow oduje degradację potencjału tw órczego 

i uczuciow ości wyższej jednostki. Jest przy tym  oczywiste, że życie człow ieka i cykle 

życia rodziny nie są konstruktem  doskonałym , stanow ią jedynie  pew ien wzorzec, który 

w arunkuje poczucie szczęścia507. Stworzenie takiej sytuacji -  dobrostanu jednostek  

i rodzin -  jes t w arunkiem  stabilizacji życia społecznego, która przekłada się na w zrost 

gospodarczy. Tw orzenie „szklanych sufitów” z całą pew nością nie sprzyja 

podw yższaniu poziom u kapitału ludzkiego. A  w  przypadku absolw entów  studiów 

hum anistycznych jes t niedopuszczalną dyskrym inacją, propagow aną przez 

pracodaw ców  próbujących racjonalizow ać rodzaje zaw odów  na rynku pracy, a nawet 

liczbę m iejsc na danym  kierunku studiów.

Polityczna próba racjonalizacji życia społecznego była nieskuteczna. W  takim  

przypadku należało ustalić now e -  prospołeczne -  priorytety. Ich ustaleniu służy 

w łaśnie demokracja. Inicjatywy społeczne, referenda służą partycypacji społeczeństwa 

w  kształtow aniu realiów  życia społecznego. W  przypadku Polski należy rozpocząć 

jednak  od podnoszenia -  w  szybkim  tem pie -  poziom u życia jednostek  i rodzin. D ialog 

społeczny musi objąć w szystkich jego  uczestników , przede w szystkim  obywateli, 

a następnie grupy społeczne, grupy interesu -  związki zaw odow e, pracodawców . 

Obecnie związki zaw odow e działają w  niesprzyjających okolicznościach otoczenia

506 Frustracja to poważny stan psychiczny, związany również z objawami somatycznymi organizmu, 
który związany jest z bezskuteczną próbą zaspokojenia danej potrzeby. Nieudane próby i/lub realny brak 
możliwości jej zaspokojenia pomimo włożonego wysiłku, powodują aktywację emocji negatywnych 
i wzrost dystresu. Stan ten może prowadzić po jakimś czasie do depresji i innych poważnych następstw 
o charakterze psychopatologicznym.
507 Szczęście jest terminem o definicji niedomkniętej. Wynika to z osobniczego pojmowania szczęścia 
oraz z różnych elementów związanych z jego odczuwaniem. Można jedynie określić pewne podstawowe 
aksjomaty składające się na ten stan. Są to: zaspokojenie potrzeb, poczucie zadowolenia z pracy, rodziny 
oraz ogólnej stabilizacji i organizacji życia. Te stany przekładają się na dominację emocji pozytywnych, 
a zatem równowagę psychiczną i fizyczną (fizjologiczne, warunkowane psychicznie pozytywne stany 
organizmu) jednostki.
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instytucjonalnego. Istnieje duża liczba przeszkód, które negatyw nie w pływ ają na 

organizowanie się pracow ników . Przede w szystkim  był to  antyzw iązkow y rząd PO - 

PSL, którego działanie przejaw iało się w  znacznej deregulacji stosunków  pracy, 

podniesieniu w ieku em erytalnego oraz niechęci do podniesienia płacy m inimalnej, czy 

rosnącej roli agencji pracy tym czasowej. Patologiczny rynek pracy, na którym  dom inuje 

w ysoka stopa bezrobocia i fluktuacja pracow ników  z dysfunkcjonalną ideą flex icurity , 

stw arzają bariery dla działania związków. Rów nież niektóre m edia w ypaczają 

w izerunek zw iązków  zaw odow ych przez stronnicze przedstaw ianie ich obrazu508. 

Jednostka w  tak  niekorzystnym  położeniu społecznym , pozbaw iona w iększych szans na 

jakiekolw iek negocjacje na rynku pracy, pozostaje zdana jedynie na przyjęcie jego  

najczęściej niekorzystnych warunków . D odatkow o propaganda medialna, k tóra  miała 

charakter prorządowy, prom ow ała popraw ne politycznie style życia i m odel rynku 

pracy. To stawia jednostkę w  poczuciu niem ożliw ości kontroli swojego położenia.

K orzystne w arunki społeczne kształtują u  jednostek  poczucie satysfakcji z życia, 

a niekorzystne pow odują jego  brak. M a to  przełożenie na bilans życia, który m oże 

kształtow ać się pozytyw nie lub negatywnie. W szystko zależy w łaśnie od w arunków  

społecznych.

Schemat nr 42. Czynniki określające jakość poziomu życia w aspekcie bilansu życia

Źródło: Opracowanie własne, Skawina 2015 r.

508 K. Stachowski, Organizowanie pracowników przez NSZZ „Solidarność” -  strategia i bariery, 
[w:] J. Czarzasty, A. Mrozowicki (red.), Organizowanie związków zawodowych. Badania i praktyka, 
Scholar, Warszawa 2014, s. 136-137.
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H olistyczna w izja człow ieka ujm uje jednostkę jako  osobę ze wszystkim i aspektami 

jej życia i z całym  zespołem  ról, które ma do wykonania. Zaburzenie w  którejkolw iek 

z najw ażniejszych sfer aktywności człow ieka prowadzi do zaburzenia rów now agi 

psychicznej jednostki. Ow o zaburzenie w  jednej ze sfer m oże pow odow ać dysfunkcje 

i/lub patologię w  innej. Pozbaw ienie człow ieka stabilności -  w  obszarze gospodarstw a 

dom ow ego -  czy w sparcia psychicznego -  w  obszarze rodziny -  pow oduje zaburzenie 

rów now agi psychicznej jednostki. Pozbaw ienie rów now agi psychicznej w  obydw u tych 

obszarach prow adzi do całkow itego jej zaburzenia. A  zatem  zarów no m ikro-, jak  

i m akrosfera w pływ ają na położenie jednostki w  strukturze społecznej. Te 

najw ażniejsze sfery życia kształtują rów now agę psychiczną jednostki.

Życie człow ieka odbyw a się (a przynajmniej pow inno) w edług pew nego schem atu -  

cykli życia. Cykle te są zróżnicow ane zarów no dla m ężczyzn, jak  i kobiet, co w ynika 

z odm ienności fizjologicznych. Rozwój fizyczny i socjalizacja człow ieka są procesam i 

bardzo skom plikowanym i, w szelkie pow ażniejsze zaburzenia pojaw iąjące się w  nich 

m ogą pow odow ać trudności i dysfunkcje w  rozwoju. Jednak udany rezultat 

w ychow aw czy jes t podstaw ą rozpoczęcia udanego życia dorosłego. I tu  po zakończeniu 

kształcenia i poczynieniu planów  na dalsze etapy życia pojaw iają się problem y 

związane z negatyw nym  oddziaływ aniem  na jednostkę przez m akrostrukturę. W szystkie 

om ówione czynniki pow odują jej dysfunkcję i patologizację. To przyczynia się także do 

zm iany postrzegania rzeczyw istości przez jednostkę, co związane jes t z rozw ojem  

„podwójnej m oralności” i zaburzeniem  rów now agi psychicznej. W  ujęciu holistycznym  

każdy elem ent struktury społecznej w pływ a na jednostkę, kształtując jej percepcję 

rzeczywistości. Percepcja z kolei przekłada się na jakość  interakcji m iędzyludzkich.

Człow iek w ychow uje się w  rodzinie i sam dąży do założenia własnej, poniew aż 

odczuw a potrzebę przynależności, bezpieczeństw a i zaspokojenia potrzeb 

fizjologicznych. W  procesie w ychow ania, podczas zdobyw ania w iedzy o otaczającym  

świecie odkryw a także w łasne zainteresow ania pewnym i dziedzinam i nauki, gdyż 

odczuw a potrzebę poznawczą, samorealizacji i szacunku. U czestnicząc w  kulturze 

wyższej, człow iek zaspokaja potrzeby estetyczne, natom iast uczestnicząc w  praktykach 

religijnych, zaspokaja potrzebę transcendencji.

Zaspokojenie potrzeb odbyw a się w  sferze m ikro- i m akrospołecznej. Obydw ie te 

sfery m ają swoje odniesienia w  kulturze i ekonomii. K ultura jako  w yznacznik w zorów  

postępow ania, m oralności, a także w yższego pojm ow ania i kształtow ania stylów życia, 

je s t w ykładnikiem  etycznego postępow ania m iędzyludzkiego. Innymi słowy kultura
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w yższa kształtuje w spólny interes, partnerstw o oraz szacunek w  interakcjach m iędzy 

ludźmi. Ekonom ia, jako  że stw orzona przez człowieka, jem u  pow inna służyć, a nie 

stanowić źródło dobrobytu jedynie dla najbogatszych: w ładzy i przedsiębiorców , 

a pracujących najem nie obywateli w ykorzystyw ać jako  tanią siłę roboczą. Gospodarka 

służy funkcjonow aniu państwa, a także podw yższaniu poziom u życia obywateli. 

Praw idłow e funkcjonow anie gospodarstw a dom ow ego uzależnione jes t przede 

w szystkim  -  oprócz poziom u w zrostu  gospodarczego i PKB -  od polityki państwa. 

Pieniądz i w ysoki stan posiadania stały się w artościam i nadrzędnym i, które niszczą 

ludzi. P ieniądz sprawuje władzę, przez k tó rą  ludzie czują się bezsiln i509. O siągnięcia 

„Solidarności” w  obecnej epoce podobnie jak  rodzina zostają dew aluow ane przez 

kulturę popularną i m asową. Ich w artość zostaje sztucznie obniżana i niesłusznie 

uznaw ana za konserw atyw ną, niepasującą do w spółczesnych czasów. Tym czasem  to 

w łaśnie na kulturze wyższej, opartej na tradycji i wartościach, budow ane są rodziny, 

a następnie społeczeństwa, gospodarka zaś jes t siłą napędow ą ziem skiego bytu rodzin 

i jednostek  w  funkcjonującym  praw idłow o społeczeństw ie -  osób i rodzin.

R odzina jako  funkcjonujący zespół dorosłych osób: m ałżonków  i (najczęściej 

nieletnich) dzieci pow inna być um ieszczona na najw yższym  piedestale społecznej 

hierarchii. Ten najw yższy filar przez konieczność konsum pcji -  zlokalizowanej na 

cyw ilizacyjnym  w ysokim  poziom ie (konsum pcji) -  stanowi głów ny w skaźnik  poziom u 

PKB, który je s t najbardziej znaczącym  w skaźnikiem  w zrostu gospodarczego państwa, 

a także poziom u życia rodzin. Tw orzenie m iędzyludzkiej ryw alizacji na rynku pracy 

pow oduje zanik zaufania społecznego do innych ludzi i m oralności. D zieje się tak, 

poniew aż dostrzegają oni niespraw iedliw ość społeczną, czyli to  że wysoki status 

m aterialny osiągają ci, którzy potrafią w  każdym  system ie dzięki znajom ościom  

i sieciom  kontaktów  osiągnąć swój w ąsko pojęty cel ekonom iczny, dzięki zdobytej 

nieuczciw ie władzy, a nie ci, k tórzy na to  zasługują swoją ciężką pracą i talentem. 

M oralność została uchylona na rzecz pragm atyki politycznej i ekonom icznej510. Jest to 

zaprzeczenie etyki społecznej i system u m oralnego, które zostają skutecznie usuw ane 

przez liberalizm  ekonom iczny i gospodarczy w dzierający się do w szystkich sfer życia 

człowieka.

W  now ym  w ym iarze instytucjonalnym  socjalnego i kulturow ego w sparcia rodziny 

znaczenie m a przyw rócenie jej historycznego, kulturow ego i socjalizacyjnego znaczenia

509 L. Kołakowski, Niepewność epoki demokracji, Znak, Kraków 2014, s. 146.
510 A. Szahaj, Kapitalizm drobnego druku..., s. 153.
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jako  w spólnocie dusz i ciał w  znaczeniu religijnym. Ta w spólnota m ałżonków  kształtuje 

rów now agę rodziny, natom iast m ożliwość zaspokojenia potrzeby sam orealizacji 

zaspokaja potrzebę poznawczą. Zaspokojenie potrzeb zw iązanych z funkcjonow aniem  

rodziny (gospodarstw a dom owego), a także z sam orealizacją potencjału tw órczego 

zm niejsza m ożliw ość pojaw ienia się dysfunkcji i/lub patologii w  rodzinie. D ysfunkcje 

są najczęściej rezultatem  niem ożności zaspokojenia potrzeb podstaw ow ych 

gospodarstw a dom ow ego (wartość instrumentalna). N atom iast patologie są 

pow odow ane barakiem  m ożliwości sam orealizacji potencjału tw órczego, czyli 

n iem ożnością pracy w  zawodzie wyuczonym . Patologie w ynikające z braku m ożliwości 

zaspokojenia potrzeby sam orealizacji są zw iązane z brakiem  m ożliwości realizacji 

potrzeby instrumentalnej. B rak m ożliwości zaspokojenia aspiracji tw órczych jednostki 

-  ograniczenie orientacji tw órczych jednostki -  m oże być częściow o zaspokajany 

osiąganiem  w ysokich dochodów  pow odujących odczucie sukcesu, czyli w ysokim  

poziom em  w artości instrumentalnej. Ale naw et osiągnięcie sukcesu nie jes t i nie będzie 

praw dziw ym  w yznacznikiem  zaspokojenia potrzeb intelektualnych. Tak samo jak  

w szelkie substytuty rodziny nigdy nie będą stanowić rodziny opartej na praw dziw ych 

w ięziach m oralnych, fizycznych i ekonom icznych. Pow rót społecznych aspiracji 

jednostek  w iąże się z potraktow aniem  ich jako  podm iotów  z zespołami ról, czyli 

w  aspekcie gospodarczym  kapitału ludzkiego. N atom iast potrzeba założenia rodziny 

w iąże się z potrzebam i w yższym i funkcjonow ania jednostki w  społeczeństwie.

W  Polsce, kraju w  którym  praktycznie od zm iany ustroju w  1989 roku rozw ija się 

„kultura kapitalizm u”, należy przypom nieć idee Katolickiej N auki Społecznej, w  myśl 

której podm iotow ość i godność człow ieka są najważniejsze. D la człow ieka 

najw ażniejsze sfery, w  których porusza się on na drodze życia, to  rodzina i praca. Ta 

pierw sza w ynika z naturalnej potrzeby łączenia się ludzi płci odmiennej w  pary, 

następnie posiadania dzieci. Jest to w ędrów ka dwóch osób przez ścieżki życia. D ruga 

z kolei potrzeba to  sam orealizacja potencjału tw órczego w  pracy, k tóra zapew nia także 

dochód służący do funkcjonow ania gospodarstw a dom ow ego rodziny. Papież Jan Paw eł 

II konstatuje, że p ra ca  je s t  dobrem  człowieka. [ .. .]  To w szystko przem aw ia  na  rzecz  

m oralnej pow inności łączenia  pracow itości ja k o  cnoty ze społecznym  ładem  pracy, 

który pozw o li człow iekow i w p ra cy  bardziej „stawać się człow iekiem ”, a  nie 

degradow ać się p rzez  pracę, tracąc nie tylko siły  fizyczn e  (co do pew nego  stopnia  je s t
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nieuniknione), ale nade w szystko w łaściw ą sobie godność i podm io tow ość511. W artości, 

które są zaw arte w  ideologii KNS, stawiają człow ieka i rodzinę na najw yższym  

piedestale w  hierarchii społecznej. Salaryzacja zatem  to  m odernizacja (naprawa) sfery 

ekonomicznej, w  tym  rynku pracy i podniesienie najniższej pensji krajowej. W iąże się 

ona z polityką rodzinną pośrednią. KN S z kolei to  ideologia, k tóra  staje w  obronie 

wartości najwyższych, skutecznie w ypieranych przez kulturę popularną i masową: 

potw ierdza jąc w ten sposób osobow y w ym iar p ra cy  ludzkiej, trzeba z  kolei sięgnąć do  

drugiego kręgu w artości ja k i  z  n ią  nieodzow nie się łączy. P raca  stanow i podstaw ę  

kszta łtow ania  życia  rodzinnego, które je s t  naturalnym  praw em  i pow ołaniem  człowieka. 

Te dw a kręgi w artości -  je d e n  zw iązany z  pracą, drugi w ynikający z  rodzinnego  

charakteru życia  ludzkiego -  m uszą łączyć się ze sobą praw id łow o i praw id łow o  

w zajem nie się przenikać. P raca  je s t  p o n ieką d  w arunkiem  zakładania  rodziny, rodzina  

bowiem  dom aga się środków  utrzym ania, które w drodze zw yczajnej nabyw a człow iek  

p rzez  p ra c ę 512. Praca ma człow ieka uszlachetniać, ale to  on m a być w  jej procesie 

podm iotem , który dba o staranność jej w ykonania, co jes t w arunkiem  dobrych 

i licznych plonów.

K atolicka N auka Społeczna je s t w yrazem  kultury wyższej, gdzie panuje prawda, 

dobro i piękno m ające służyć człow iekow i do godnego w spólnego życia i szczęścia 

kobiety i m ężczyzny oraz ich dzieci. Praca m a być tw órczym  w yrazem  talentów  

człow ieka służącym  do tw orzenia rzeczyw istości społecznej, jego  i całego 

społeczeństwa.

511 Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens, O Pracy Ludzkiej, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 1995, s. 33-34.
512 Tamże, s. 34.
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Analiza wyników badań

Zm ienne zależne posłużyły do subiektywnego określenia w ystarczalności dochodu 

rozporządzalnego, co klasyfikuje daną rodzinę do określonej klasy społecznej ze 

względu na m ożliwości kształtow ania stylu życia. Ta zm ienna musi być jednak  

zw eryfikow ana przez określenie faktycznego poziom u dochodu rozporządzalnego.

W  badanej próbie 34%  respondentów  określa dochód swojego gospodarstw a 

dom ow ego jako  wystarczający do zaspokojenia w iększości potrzeb, ale przy 

ograniczeniu pew nych w ydatków  lub kosztem  jakości i ilości zakupyw anych dóbr. 33%  

badanych określa swój dochód jako  niew ystarczający na zaspokojenie niektórych 

potrzeb, a 11% nie w ystarcza na zaspokojenie w  iększości potrzeb. U  22%  badanych 

dochód rozporządzalny je s t wystarczający w  stopniu pozw alającym  na zaspokojenie 

w szystkich potrzeb. Zatem  po zrekodow aniu danych 78%  badanych nie m oże w  pełni 

zaspokoić potrzeb swojego gospodarstw a dom ow ego i rodziny.

Wykres nr 15. Subiektywne określenie wystarczalności dochodu rozporządzalnego
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

354



Poziom  w ydatków  na żyw ność jest jednym  z ekonom icznych w yznaczników  

zam ożności gospodarstw  domowych. U  52% badanych w  ich gospodarstw ach 

dom owych, kształtuje się on na poziom ie 2/4 dochodu rozporządzalnego, u  19% do 3/4 

dochodu, a 3% wydaje na żyw ność ponad 3/4 dochodu. Zaledw ie 26%  badanych rodzin 

w ydaje na żyw ność nie więcej niż 1/4 dochodu.

Wykres nr 16. Poziom wydatków na żywność
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Poziom  w ydatków  stałych (na energię elektryczną, gaz, w odę) je s t  także 

ekonom icznym  w yznacznikiem  zam ożności gospodarstw  dom owych. Ceny za 

dostarczaną energię są wysokie, dodatkow o sezonow o zw iększa się zapotrzebow anie na 

nią (np. w  sezonie zim owym : ogrzew anie gazem  lub energią elektryczną). W  badanych 

gospodarstw ach dom owych, 45%  określa poziom  w ydatków  na opłatę za zużyw aną 

energię na poziom ie do 1/4 dochodu, 36%  do 2/4, 17% do 3/4, a 2%  powyżej 3/4, co 

świadczy o niew ystarczalnym  poziom ie dochodu rozporządzalnego.
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Wykres nr 17. Poziom wydatków na dostarczaną energię

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Zm ienne w pływ ające na poziom  dzietności dotyczą realizow anych polityk 

społecznych zw iązanych bezpośrednio i pośrednio z funkcjonow aniem  rodziny.

O cena polityki rodzinnej przez respondentów  jes t niska, propozycje dotyczące zm ian 

są oceniane jako  dobre, ale jes t ich za mało i często są one na niew ystarczającym  

poziomie. D ługość urlopu m acierzyńskiego trw ającego 12 m iesięcy przez 58% 

badanych oceniona została jako  niew ystarczająca, dla 42%  czas ten  jest wystarczający, 

co m oże świadczyć o obawach zw iązanych z utrzym aniem  stanow iska pracy po 

pow rocie do zakładu pracy, po wykorzystaniu tego urlopu.

Wykres nr 18. Ocena długości urlopu macierzyńskiego 12 miesięcy

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Poziom  ulgi podatkowej dla rodzin z dziećm i przez 34%  badanych określony został 

jako  niski lub bardzo niski, 27%  uważa, że poziom  ten  je s t dobry lub bardzo dobry, a aż 

39%  nie m a opinii na ten  temat. Z ulgi podatkow ej m ożna skorzystać przy dokonaniu 

rocznego zeznania podatkow ego. Zw rot podatku -  o ile należy się danem u podatnikow i 

czy gospodarstw u dom owem u -  przysługuje raz w  roku, w  zw iązku z tym  nie służy on 

cyklicznem u zaspokajaniu potrzeb, w  takim  razie brak opinii u  tak  dużej liczby 

respondentów  nie jes t faktem  szczególnie zastanawiającym .

Wykres nr 19. Ocena ulgi podatkowej dla rodzin wychowujących dzieci

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Jednorazow a zapom oga w ypłacana rodzinie po urodzeniu dziecka, tzw. „becikow e”, 

pozytyw nie oceniona została przez 45%  badanych, negatyw nie przez 27% , a 28%  nie 

m a opinii na ten  temat. To świadczenie jes t elem entem  prowadzonej przez rząd polityki 

rodzinnej, jednak  w ysokość samej kw oty i jednorazow a wypłata, również nie zaspokaja 

potrzeb cyklicznych jednostek  w  gospodarstw ie domowym, stąd wysoki procent 

odpowiedzi neutralnych i negatywnych.
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Wykres nr 20. Ocena jednorazowej zapomogi -  „Becikowego”

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Urlop dla ojców  (tzw. „tacierzyński”) pozytyw nie oceniło 63%  badanych, tylko 14% 

negatywnie, a 23%  nie m a opinii na ten  tem at. Jest to kolejny pozytyw ny elem ent 

polityki rodzinnej, jednak  zapew nienie takiej m ożliw ości niekoniecznie je s t tożsam e 

z polityką zakładu pracy m ężczyzny, którego kadra kierow nicza m oże w yw ierać naciski 

powodujące, że pracow nik nie skorzysta z tej form y spędzenia czasu z rodziną.

Wykres nr 21. Ocena urlopu dla ojców

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejnym  elem entem  polityki rodzinnej je s t dostęp do żłobków  i przedszkoli, który 

oceniony został jako  zły lub bardzo zły przez 66%  badanych, dobrze przez 20%, 

natom iast 14% nie miało opinii na ten  tem at. Z ła ocena dostępu do tych instytucji 

publicznych zw iązana jes t z określonym i godzinam i pracy żłobków  i przedszkoli oraz 

różnym i godzinam i pracy badanych. Zm ianow y system  pracy często w ym usza 

skom plikow aną reorganizację czasu w  gospodarstw ie dom ow ym  i w  rodzinie, co wiąże 

się z kom plikacjam i. Respondenci, którzy nie m ają zdania na ten  tem at i ci, którzy 

oceniają dostęp neutralnie, być m oże korzystają ze w sparcia rodziców  lub w ynajętych 

opiekunek (dotyczy to  zamożniejszej części badanych), co ułatw ia organizację życia 

codziennego.

Wykres nr 22. Ocena dostępności żłobków i przedszkoli

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Polityka m ieszkaniow a jes t następnym  elem entem  polityki rodzinnej państwa. 

Spow odowane jes t to tym, że w łasne m ieszkanie czy dom  są m iejscem  bazow ym  

gospodarstw a dom ow ego i rodziny, będącym  dla jej członków  m iejscem  sacrum , 

przeznaczonym  do odtw arzania w zorów  kulturow ych w  sferze intymnej, do której 

w stępu nie m a nikt. Polityka m ieszkaniow a negatyw nie oceniona została przez 37% 

badanych, 15% oceniło ją  pozytywnie, a 48%  nie ma zdania na ten  tem at. Posiadanie 

w łasnego m ieszkania je s t podstaw ą bytow ą każdego gospodarstw a dom ow ego 

i rodziny, które łącznie z w szystkim i jej funkcjam i je s t m iejscem  zaspokajania w ielu 

potrzeb jej członków, stąd wsparcie państw a w  zakupie i pom oc w  spłacie kredytu za 

m ieszkanie jes t szczególnie istotnym  filarem  założenia i trw ania rodziny.
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Wykres nr 23. Ocena polityki mieszkaniowej państwa
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępnym  elem entem  polityki rodzinnej, który został oceniony przez respondentów , 

je s t poziom  w sparcia ze strony państw a w  zakresie dostępu do instytucji użyteczności 

publicznej. Poziom  ten  został oceniony bardzo źle i źle przez 77%  badanych, 9% 

oceniło, że poziom  w sparcia je s t dobry i bardzo dobry, a 14% nie m a opinii na ten 

temat. Problem y z funkcjonow aniem  służby zdrow ia w  Polsce są odczuw ane przez 

społeczeństw o od transform acji w  1989 r., a pogorszyły się w  m om encie pow ołania 

przez koalicję AW S K as Chorych, które funkcjonow ały w  latach 1997-2003, 

a następnie zastąpione zostały przez SLD pow ołanym  w  2004 r. N arodow ym  

Funduszem  Zdrowia. D ostęp do placów ek edukacyjnych dotyczy zw łaszcza 

ograniczonej liczby m iejsc w  żłobkach i przedszkolach, godzin otw arcia św ietlic 

szkolnych, a także żłobków  i przedszkoli.

Wykres nr 24. Ocena wsparcia ze strony państwa w zakresie pomocy medycznej, edukacji i dostępu do 
przedszkoli

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejnym  elem entem  w sparcia ze strony państw a jes t popraw a w arunków  

m ieszkaniowych, co również przez w iększość 77%  badanych zostało ocenione 

negatywnie, przez 10% pozytyw nie, a 16% nie ma opinii na ten  tem at. Popraw a 

w arunków  m ieszkaniow ych w iąże się przede w szystkim  ze zw iększeniem  dynam iki 

m ożliwości ekonom icznych gospodarstw  dom owych, czyli zw iększeniem  poziom u 

dochodów  rozporządzalnych, których część gospodarstw a dom ow e przeznaczyłyby na 

m odernizację m ieszkań lub dom ów  i podniesienie kom fortu życia.

Wykres nr 25. Ocena wsparcia ze strony państwa dotycząca warunków mieszkaniowych
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

B ardzo niepokojący je s t fakt, że rodziny m ają pow ażne obawy związane 

z prokreacją. D otyczą one poczucia zagrożenia przed obniżeniem  poziom u życia 

i w ystarczalnością dochodu rozporządzalnego. 78%  badanych m a duże lub bardzo duże 

obawy, 9% bardzo małe lub małe, a 13% nie m a opinii na ten  tem at. M iejsce dla 

dziecka pow inno być integralną częścią życia każdej rodziny, jednak  nie dziwi 

w skazyw anie przez badanych tego, że rodziny niem ające jeszcze dzieci m ogą m ieć 

obawy związane z ich posiadaniem  z pow odu problem ów  ekonom iczno -bytowych, 

m ogących nastąpić po urodzeniu dziecka, a zw iązanych z niem ożnością zaspokojenia 

wszystkich jego  potrzeb.

361



Wykres nr 26. Obawy związane z posiadaniem dzieci dotyczące obniżenia poziomu życia 
i wystarczalności dochodów

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  problem em  dotyczącym  posiadania dzieci w  kontekście pracy jes t 

w idoczna szczególnie w  przypadku kobiet obaw a dotycząca m acierzyństw a. 86% 

badanych określa tę  obawę jako  bardzo dużą lub dużą, 10% jako  bardzo m ałą lub małą, 

a 4%  nie m a opinii na ten tem at. Jest to  szczególnie doniosły tem at w spółczesnego 

rynku pracy dotyczący tego, że zajście przez kobietę w  ciążę m oże skutkow ać 

zwolnieniem  jej z pracy, nawet jeżeli nie w  trakcie ciąży i zaraz po urodzeniu dziecka, 

to przy pierwszej możliwej sposobności.

Wykres nr 27. Obawa kobiet przed utratą pracy w związku z zajściem w ciążę

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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N astępną obaw ą dotyczącą prokreacji, je s t pogodzenie obow iązków  dom ow ych 

z pracą zawodową. 69% określa te  obawy jako  bardzo duże lub duże, 17% jako  małe 

lub bardzo małe, a 14% nie m a opinii na ten  tem at. Zw iązane je s t to z dostępem  do 

instytucji opiekuńczo-edukacyjnych, które nie są dostosow ane do elastycznego czasu 

pracy rodziców  dzieci tam  uczęszczających, a tym  sam ym  są nieużyteczne dla rodzin 

posiadających dzieci.

Wykres nr 28. Obawy związane z pogodzeniem obowiązków domowych w tym wychowywania dzieci 
z pracą
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N a  pytanie dotyczące opinii na tem at polityki państw a związanej z dzietnością 71% 

badanych uważa, że państw o powinno przez odpowiednie działania polityki rodzinnej 

zachęcać do posiadania dzieci, 12% twierdzi że nie, a 17% nie m a opinii na ten  temat. 

Zatem  znaczna w iększość respondentów  uważa, że rodzicielstw o pow inno być 

prom ow ane przez państw o za pom ocą odpow iednich instrum entów  polityki rodzinnej. 

Zachęta do prokreacji dotyczy m odernizacji i uruchom ienia narzędzi infrastruktury 

społecznej, takich jak: ochrona praw  pracow niczych, znacznie łatw iejszy dostęp do 

placów ek opiekuńczych dla dzieci (żłobki, przedszkola, szkoły), a także do publicznej 

służby zdrowia.
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Wykres nr 29. Opinia dotycząca polityki państwa w zakresie dzietności -  czy państwo powinno zachęcać 
rodziny do posiadania dzieci

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  elem entem  polityki rodzinnej pośredniej je s t problem  ochrony kobiet 

w  ciąży. N a  to  pytanie 83% badanych odpow iedziało, że taka ochrona przyczyniłaby się 

-  jako  jeden  z czynników  -  do przyspieszenia prokreacji i planow ania większej liczby 

dzieci przez rodziny. N atom iast 9% twierdzi, że nie je s t konieczna, a 8% nie m a opinii 

na ten  tem at. L iczne nadużycia ze strony pracodaw ców  dotyczące polityki zatrudnienia 

kobiet, a także groźby zw iązane ze zwolnieniem  w  przypadku zajścia w  ciążę, są 

elem entam i dyskrym inacji i m obbingu, które należy bezw zględnie elim inow ać ze sfery 

pracy.

Wykres nr 30. Ochrona praw kobiet pracujących a szczególnie będących w ciąży

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Przyspieszenie decyzji prokreacyjnych m ogłoby rów nież nastąpić przez zwiększenie 

liczby m iejsc w  żłobkach i przedszkolach oraz łatw iejszy dostęp do tych instytucji. Tak 

tw ierdzi 84%  badanych, przeciw nego zdania je s t 11%, a 5% nie m a opinii na ten  tem at. 

W  tym  przypadku chodzi o liczbę m iejsc w  tych instytucjach i godziny otwarcia, co 

najczęściej nie jes t skorelowane z godzinam i pracy respondentów.

Wykres nr 31. Ułatwienie dostępu do żłobków i przedszkoli

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W edług 71%  badanych rów nież w ydłużenie urlopu m acierzyńskiego pozytyw nie 

w pływ a na przyspieszenie decyzji prokreacyjnych, 8% m a przeciw ne zdanie, a 21%  nie 

m a zdania na ten  tem at. W ydłużenie urlopu m acierzyńskiego ma bardzo istotne 

znaczenie dla pełnienia funkcji opiekuńczej rodziny, poniew aż dziecko w  pierw szych 

latach życia szczególnie potrzebuje opieki matki, która zaspokaja podstaw ow e potrzeby 

now orodka i następnie niem owlęcia.

Wykres nr 32. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Ustalenie com iesięcznych w ypłat na w ychow anie dzieci rów nież m iałoby 

znaczenie513 w  ram ach polityki rodzinnej państw a na rzecz zw iększenia przyrostu 

naturalnego. Takiego zdania jes t 74%  badanych, 13% tak  nie uważa, a 13% nie ma 

opinii na ten  temat. Tego typu świadczenie skutecznie zasiliłoby dochód rozporządzalny 

gospodarstw a dom owego, poniew aż koszty u trzym ania m ałego dziecka są duże i wraz 

z jego  w iekiem  rośnie ich poziom . U stalenie odpowiedniej do potrzeb kw oty takiego 

świadczenia na każde dziecko byłoby skutecznym  m otyw atorem  do prokreacji.

Wykres nr 33. Comiesięczne wypłaty świadczeń na dzieci

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Czynnikiem , który m a duże znaczenie w  kwestii prokreacji, jes t również podniesienie 

progu podatkow ego. Tak uw aża 76%  badanych, przeciw nego zdania jes t 16%, a 8% nie 

m a opinii na ten  tem at. Jest to jeden  ze skuteczniejszych czynników  m otyw ujących do 

prokreacji. Podniesienie tego progu do odpow iedniego poziom u, na którym  

zaspokojenie potrzeb ekonom iczno-bytow ych jes t możliwe, m oże rów nież przyczynić 

się do zwiększenia liczby urodzeń.

513 Wydatki na dzieci z tytułu tego typu świadczeń należałoby kontrolować przez lokalne odziały 
instytucji państwowych, ze względu na możliwość nadużyć ze strony beneficjentów, czyli 
rodziców/opiekunów dzieci. Dotyczy to przede wszystkim rodzin zagrożonych dysfunkcjami i patologią.
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Wykres nr 34. Podniesienie progu dochodowego uprawniającego do otrzymywania zasiłku
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  elem entem  pośredniej polityki rodzinnej je s t ustalenie form alnego czasu 

pracy do ośmiu godzin na dobę (rów nież w  form ie zm ianowej). Taki okres pracy 

pozw oliłby na przeznaczenie części dobow ego czasu w olnego jednostki, rodzinie oraz 

zm niejszyłby m ożliw ość w ystąpienia konfliktu ról. Z drugiej strony występuje tu 

również zagrożenie, że z pow odu niskiego dochodu rozporządzalnego jednostka 

pracująca w  tak  unorm ow anym  czasie pracy podejm ie drugą pracę celem  w yrów nania 

deficytu dochodowego. 65%  badanych twierdzi, że znorm alizow anie czasu pracy do 

ośmiu godzin na dobę m ogłoby m ieć w pływ  na popraw ę sytuacji demograficznej, 19% 

jes t przeciwnego zdania, a 16% nie m a opinii na ten temat.

Wykres nr 35. Znormalizowanie czasu pracy do stałych godzin -  8 godzin na dobę
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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O cena całościow ych działań system u polityki społecznej -  w  tym  polityki rodzinnej -  

przez badanych je s t negatywna. 72%  uważa, że działania polityki społecznej są bardzo 

złe lub złe, a tylko 3% twierdzi, że te  działania są bardzo dobre lub dobre. 25%  nie ma 

opinii na ten  temat. D uże pole deficytow e na gruncie polityki społecznej jes t w ynikiem  

nieskutecznej bezpośredniej i pośredniej polityki rodzinnej, polityki pracy 

i zatrudnienia, nieadekwatnej w ysokości pensji. To w szystko czyni tę politykę 

nieskuteczną w  rozw iązyw aniu problem ów  społecznych i skutkuje słabą oceną 

respondentów.

Wykres nr 36. Ocena polityki rządu dotycząca spraw społecznych (pomoc rodzinom wielodzietnym, 
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, itp.)

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

O cena dostępu do państwowej służby zdrow ia także została oceniona bardzo źle lub 

źle przez 72%  badanych. Bardzo dobrze i dobrze ocenia dostęp do niej 12%, a 16% nie 

m a opinii na ten  tem at. Ta instytucja państw ow a do tej pory nie została skutecznie 

zreform ow ana przez żaden rząd po 1989 roku. Skutkiem tego są problem y 

z w prow adzeniem  skutecznego system u organizacji i jakości funkcjonow ania tej jakże 

ważnej dla społeczeństw a instytucji. Zapotrzebow anie na korzystanie z usług służby 

zdrow ia jes t bardzo duże przez osoby w  każdym  wieku. Jej niew ydolność zm usza 

zam ożniejszą część społeczeństw a do korzystania z niepublicznej opieki zdrowotnej, 

gdzie czas oczekiw ania na usługę jes t znacznie krótszy, a jakość usługi znacznie 

wyższa. Przez to  niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej są coraz chętniej w ybieraną 

alternatywą dla osób potrzebujących szybkiej pom ocy medycznej. Pom im o że pacjent 

korzysta z niepublicznej służby zdrowia, co spow odow ane jes t często koniecznością, to 

jednak  niew ydolny narodow y fundusz zdrow ia pow inien ponosić koszty takich w izyt
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i rozliczać je  z obyw atelem  na podstaw ie faktur lub innych uznanych przez państw o 

dokum entów.

Wykres nr 37. Ocena dostępu do państwowej służby zdrowia

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Kolejną reform ą w  ram ach pośredniej polityki rodzinnej było podniesienie w ieku 

emerytalnego, co nie zostało skonsultow ane ze społeczeństw em  za pośrednictw em  

referendum . B ardzo negatyw nie zostało ocenione aż przez 95%  badanych. Zaledw ie 1% 

popiera podniesienie w ieku emerytalnego, a 4%  nie m a zdania na ten  temat. 

W ydłużenie czasu aktyw ności zawodowej, w  w ielu przypadkach zaw odów , niesie ze 

sobą ryzyko i nie jes t skorelowane z m ożliw ościam i psychofizycznym i, zw łaszcza 

w  przypadku m ężczyzn w  w ieku 65 lat. Przy tej reform ie rząd nie uw zględnił 

w spółzależności specyfiki różnych zaw odów  z m ożliwościam i organizm u człow ieka 

w  tym  w ieku biologicznym .

Wykres nr 38. Ocena podniesienia wieku emerytalnego

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Preferencje w yborcze respondentów  były zdecydow anie ukierunkow ane na partię 

opozycyjną rządu koalicji PO -PSL, czyli na PiS. N a  Praw o i Sprawiedliwość 

zagłosow ałoby 49%  badanych, 25%  poparłoby Platform ę Obyw atelską, a 12% Sojusz 

Lew icy D em okratycznej. N a  Twój R uch (wcześniej Ruch Palikota) swój głos oddałoby 

6% badanych. Po 4%  poparcia uzyskała Polska Jest N ajw ażniejsza i Solidarna Polska. 

N a  Polskie Stronnictw o Ludow e nie zagłosow ałaby żadna z badanych osób.

Wykres nr 39. Preferencje polityczne
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Pow ody, dla których respondenci głosow aliby na daną partię, w  pierwszej kolejności 

dotyczą ich troski o polskie rodziny. Tak uw aża 34%  badanych, 29%  popiera dane 

ugrupow anie z pow odu wiary w  to, że pom im o trudnej sytuacji w  Polsce w łaśnie ta  

partia poradziłaby sobie dobrze w  napraw ie tej sytuacji. 29%  badanych popiera dane 

ugrupow anie z pow odu sympatii do niego, a 8%  badanych uważa, że dane 

ugrupowanie, które było lub jes t u  władzy, spełniło bądź spełnia obietnice zaw arte 

w  swoim program ie514.

514 Dokładne przyporządkowanie powodu wyboru danego ugrupowania znajduje się w tabeli krzyżowej 
nr 45 w podrozdziale 5.1.

370



Wykres nr 40. Powody dla których badani wybrali określone partie
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępnym  tem atem  badań była sfera pracy, u  w iększości respondentów , 69%, 

w  zakładzie pracy nie m a zw iązku zaw odowego, funkcjonuje on u zaledw ie 31%. 

Zw iązki zaw odow e nie są w e w spółczesnych zakładach pracy organizacją pożądaną. 

D latego liczne nadużycia w  stosunku do pracow ników  są po części w ynikiem  ich braku, 

a sami pracodaw cy są zdecydow anie przeciwni ich pow staw aniu z uw agi na znacznie 

w iększą kontrolę społeczną spraw ow aną przez związki.

Wykres nr 41. Związek zawodowy w pracy

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejnym  problem em  jest przynależność do zw iązku zawodow ego. Członkostw o 

zadeklarow ało zaledwie 37%  badanych, 63%  nie jes t członkiem  zw iązku zaw odow ego, 

m im o że zw iązek zaw odow y funkcjonuje w  ich m iejscu pracy. B rak przynależności do 

zw iązku zaw odow ego m oże być efektem  słabych jego  działań lub zatrudnienia 

w  niepracowniczej formie, co powoduje, że ochrona praw  pracow nika jes t niem ożliwa, 

gdyż form alnie jej nie ma.

Wykres nr 42. Przynależność do związku zawodowego

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W spom nianym  ju ż  pow odem  braku przynależności do związku zaw odow ego, pod 

w arunkiem  że jes t on powołany w  m iejscu pracy respondentów , są słabe efekty ich 

działań. Bardzo słabo oceniło je  64%  badanych, tylko 36%  twierdzi, że efekty są 

widoczne. Coraz m niejsza liczba zw iązków  zaw odow ych w  m iejscu pracy 

i niepracow nicze form y zatrudnienia to czynniki ograniczające m ożliwości ich działań. 

Silne zw iązki zaw odow e są w ciąż w  dużych zakładach państw ow ych, ale i one m ają 

coraz m niejsze m ożliwości w yw ierania nacisku i osiągania postaw ionych sobie celów, 

ze względu na zm niejszające się znaczenie danej gałęzi przem ysłu (np. górnictwo).

Wykres nr 43. Efekty działań związków zawodowych
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejnym  problem em  zw iązanym  z nadużyciam i ze strony pracodaw ców  jest 

regularność w  w ypłatach pensji, w  tym  przypadku jednak  u w iększości badanych 78%, 

pensja w ypłacana je s t bez opóźnień, u  19% zdarzają się opóźnienia, a u  3% pensja 

bardzo często lub zaw sze w ypłacana jest z opóźnieniem.

Wykres nr 44. Regularność wypłat
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Spędzanie na stanow isku pracy zbyt d ługiego okresu czasu m oże prow adzić do 

konfliktu ról, a także ogranicza czas dla rodziny. Subiektywne odczucie czasu 

pośw ięconego rodzinie jes t podzielone dość równo: 52% badanych twierdzi, że 

pośw ięca rodzinie w ystarczająco dużo czasu, natom iast 48%  uważa, że czyni to  za 

rzadko.

Wykres nr 45. Odczucie ilości czasu poświęcanego rodzinie
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Pozostaw anie na stanow isku pracy powyżej ośm iu godzin dziennie zaburza dobowy 

czas pełnienia ról, w  tym  przypadku przede w szystkim  rodzinnych. W  badanej grupie 

w  norm ow anym  czasie pracy 8 godzin/lub mniej niż 8 godzin na dobę pracuje 35% 

badanych, a 65%  pracuje powyżej 8 godzin dziennie.

Wykres nr 46. Ilość czasu spędzanego na stanowisku pracy

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N ienorm ow any czas pracy m oże w ym uszać na pracow niku pozostaw anie na 

stanow isku przez bardzo dużą liczbę godzin, co ogranicza m ożliwości pełnienia ról 

rodzinnych. W iększość badanych 60%  pracuje w  norm ow anym  czasie pracy, 40%  

pracuje w  nienorm owanym . N a  czas pracy składa się sekw encja czynności: 

przygotow anie do w yjścia z domu, droga do pracy, przygotow anie się do objęcia 

stanow iska i rozpoczęcie pracy właściwej, a następnie zakończenie pracy właściwej, 

opuszczenie stanow iska i zakładu pracy oraz droga do domu. W szystkie te  czynności 

w ym agają odpowiedniej ilości czasu, w  zw iązku z tym  cykl przygotow ania się 

i opuszczenia zakładu pracy, a także droga do pracy i z pow rotem  są rów nież częścią 

cyklu pracy właściwej.
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Wykres nr 47. Formy czasu pracy
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejnym  problem em  jest zgodność kwoty w ypłat z um ową. W iększość badanych 

78%  deklaruje, że w ysokość w ypłat jes t zgodna z w ysokością w ynagrodzenia w pisaną 

w  um owie. U  15% w ysokość w ypłaty jes t w yższa niż w pisana na um ow ie a u  7% jest 

niższa niż w pisana na um owie. Pow szechnym  zjaw iskiem  jes t zatrudnianie 

pracow ników  na um ow ę o pracę, ale np. zam iast na cały etat, na pół etatu, 

w  rzeczyw istości pracow nik pozostaje na stanow isku pracy osiem  lub więcej godzin, 

chociaż pow inien cztery godziny. W  takim  przypadku zatrudniony w ykonuje 

pow ierzone mu obowiązki w  w ym iarze ośm iu lub więcej godzin, a oficjalna kw ota 

wynagrodzenia je s t ustalana na podstaw ie najniższej pensji krajowej, co obniża 

w ysokość składek odprow adzanych przez zakład pracy do ZU S-u, reszta w ypłaty 

natom iast jes t w ypłacana przez pracodaw cę na podstaw ie um ow y ustnej, om ijając 

system  instytucjonalny. W ypłacanie niższej niż na um ow ie kw oty pensji dotyczy 

sytuacji, kiedy to pracow nik chce odprow adzać w yższe składki do Z U S-u  celem 

zabezpieczenia kw oty przyszłej emerytury. W szystkie te  działania szkodzą państw u 

w  sposób dwojaki: z jednej strony przede w szystkim  pracow nikom , z drugiej -  

gospodarce krajowej.
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Wykres nr 48. Zgodność wysokości wypłat z umową
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępną kw estią zw iązaną z zatrudnieniem  jes t jego  forma. W iększość badanych, 

tj. 81%, jes t zatrudniona na podstaw ie um ow y o pracę na pełny etat, 8% również 

posiada etat, ale w  niepełnym  w ym iarze czasu pracy, 5% jes t zatrudnionych w  oparciu 

o niepracow nicze form y zatrudnienia. Z kolei 6% nie m a um ow y pom im o zatrudnienia, 

czyli ta  część badanych pracuje w  form ie nierejestrow anej, w  zw iązku z tym  tej części 

respondentów  nie przysługują żadne świadczenia.

Wykres nr 49. Forma zatrudnienia
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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B ardzo ważny jes t poziom  satysfakcji z w ykonyw anej przez jednostkę pracy. 

W ykonyw anie pracy zgodnej z w ykształceniem , w artość autoteliczna, a także poziom  

satysfakcji są podstaw ow ym i w yznacznikam i poczucia etosu pracy. Tylko 27%  

badanych lubi swoją pracę, która łączy się także z ich pasją. 9% czuje satysfakcję 

z w ykonyw anej pracy, chociaż nie łączy się ona z ich pasją. 5% lubi swoje zajęcie 

z pow odu w ysokich dochodów, natom iast 4%  czuje satysfakcję z w ykonyw anej pracy 

i otrzym uje w ysokie dochody. 2%  badanych lubi to, co robi, chociaż nie w iąże się to 

z ich pasją, 29%  nie czuje satysfakcji z w ykonyw anej pracy. Z pow odu niskich 

dochodów  16% nie czuje satysfakcji ze swojej pracy, a 6% z pow odu niskich dochodów  

i dodatkow o złych w arunków  panujących w  m iejscu pracy. 2%  badanych nie jest 

usatysfakcjonow anych swoją pracą z pow odu złych warunków.

Wykres nr 50. Poziom satysfakcji z wykonywanej pracy
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Szczególnie w ażne -  oprócz w artości instrumentalnej -  je s t w ykonyw anie pracy 

zgodnej z w ykształceniem  jednostki, co zw iązane jes t z sam orealizacją jej potencjału 

tw órczego oraz w ykorzystaniem  jej w iedzy i um iejętności. W iększość badanych, 

tj. 55%, zadeklarowała, że wykonuje pracę zgodną ze swoim wykształceniem , natom iast 

niem al połow a -  45%  -  w ykonuje pracę niezgodną z wykształceniem . Jest to bardzo 

duży odsetek. B rak m ożliwości spełnienia swoich zaw odow ych ambicji na stanowisku 

zgodnym  z w ykształceniem  i dodatkow o najczęściej b rak m ożliwości znalezienia pracy 

w  zaw odzie w yuczonym  m ogą prow adzić jednostkę do całkow itego zaniku etosu pracy. 

Syndrom  w ypalenia zaw odow ego odbija się na jakości i ilości, czyli w ydajnośc i pracy. 

K ształcenie w  danej dziedzinie je s t dla człow ieka podstaw ow ą form ą nabycia 

um iejętności, które m oże dalej rozwijać, pracując w  swoim zaw odzie wyuczonym . Brak 

takiej m ożliwości z pow odu niem ożności znalezienia pracy w  zaw odzie w yuczonym , 

pozbaw ia podm iotow ości ambicje zaw odow e jednostki. W  zw iązku z tym  

uprzedm iotaw ia pracę, k tóra  nabiera znaczenia w yłącznie instrum entalnego, czyli jes t 

traktow ana jedynie  jako  źródło dochodu.

Wykres nr 51. Zgodność pracy z wykształceniem
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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K olejną kw estią zw iązaną z poczuciem  w artości w ykonyw anej pracy jes t 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Swoje kw alifikacje zaw odow e podnosi, 

uczestnicząc w  stosow nych kursach, 45%  badanych, czyli mniej niż połowa. 55%  

badanych nie je s t zainteresow anych podnoszeniem  kw alifikacji zaw odowych, co także 

je s t odzw ierciedleniem  zaniku etosu pracy.

Wykres nr 52. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W  zw iązku z podnoszeniem  kw alifikacji zaw odow ych kursy doskonalenia 

zaw odow ego odbyw a z własnej inicjatywy 52%  badanych, 48%  jest delegow ana 

z zakładu pracy. W  tym  przypadku, podobnie ja k  w  poprzedniej kwestii, około połow a 

respondentów  uczestniczy w  kursach podnoszących kw alifikacje z własnej inicjatywy.

Wykres nr 53. Kursy zawodowe

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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W spółpraca, atm osfera i poziom  zaufania w  m iejscu pracy są dobre w edług oceny 

46%  badanych. 32%  spośród nich zadeklarow ało, że jest na poziom ie średnim  (ani 

dobre, ani złe), 14% przyznało, że zdarzają się sytuacje konfliktow e. 5% badanych 

wskazało na brak w spółpracy i zaufania, czyli na model korporacyjny pracy, w  którym  

w ystępuje silna rywalizacja. N atom iast 3%  badanych w ykonuje pracę na sam odzielnych 

stanowiskach, nie w spółpracując bezpośrednio z innymi pracownikam i.

Wykres nr 54. Atmosfera i współpraca w pracy
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

K olejną w ażną kw estią w  procesie pracy je s t m ożliw ość rozw oju um iejętności 

zawodowych, co w raz z podnoszeniem  kw alifikacji um ożliw ia coraz sprawniejsze 

i efektyw niejsze operow anie w iedzą oraz um iejętnościam i już  posiadanym i, a także 

ułatw ia poruszanie się w  zmieniającej się w iedzy dotyczącej branży, w  której jednostka 

w ykonuje pracę. W iększość badanych -  69%  -  uważa, że rozw ija w  w ykonyw anej 

przez siebie pracy swoje um iejętności, 31%  uw aża że nie.
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Wykres nr 55. Rozwój umiejętności w pracy

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N astępną kw estią zw iązaną z rynkiem  pracy je s t w ykonyw anie -  oprócz swojego 

głów nego źródła u trzym ania -  pracy dodatkowej. Zdecydow ana w iększość badanych, 

bo 79%, nie w ykonuje poza swoim  głów nym  źródłem  utrzym ania dodatkowej pracy, 

a 21%  posiada dodatkow ą pracę.

Wykres nr 56. Wykonywanie pracy dodatkowej
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Osoby pracujące w  zaw odach um ysłow ych stanowiły 47%  próby badawczej, 

44%  to pracow nicy fizyczni, zaś 9%  badanych prow adzi w łasną działalność 

gospodarczą.

Wykres nr 57. Wykonywany zawód
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Zdecydow ana w iększość badanych -  91%  -  uczestniczy w  praktykach religijnych, 

tylko 9% nie. Ten w ynik  świadczy o przyw iązaniu badanych do tradycji i konieczności 

zaspokojenia potrzeby transcendencji, k tóra znajduje się na samej górze piram idy 

potrzeb.

Wykres nr 58. Uczestnictwo w praktykach religijnych

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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W iększość badanych, bo 90%, regularnie uczestniczy w  nabożeństw ach niedzielnych 

i świętach kościelnych. Tylko 8% deklaruje udział w  nabożeństw ach w  w ażne święta 

kościelne, a 2%  uczestniczy w  nabożeństw ach w  niedzielę i/lub święta nieregularnie.

Wykres nr 59. Regularność udziału w praktykach religijnych

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

W artości, które badani określili jako  najw ażniejsze dla nich (pierw sze m iejsce 

z pośród sugerowanych), to: rodzina -  82%, religia -  10%, nauka -  3%, następnie praca 

i rozryw ka -  2%. D obra m aterialne w ybrało 1% badanych. Bardzo niepokojący jes t 

fakt, że żaden z respondentów  nie w ybrał udziału w  kulturze wyższej. O ile naturalne 

jest, że rodzina jes t najw yższą wartością, a przynajm niej pow inna nią być dla jednostki, 

z pow odu funkcji, jak ie  w  niej pełni (pod w arunkiem  że w  rodzinie nie ma dysfunkcji 

czy patologii, które m ogą te  funkcje zaburzyć), o tyle całkow ity zanik zainteresow ania 

kulturą w yższą m oże być spowodow any brakiem  odpowiednej edukacji kulturowej. To 

prowadzi do zaniku potrzeb, odczuw ania i przeżyw ania w yższych emocji zw iązanych 

z estetyką, k tóra  uw rażliw ia jednostkę na piękno sztuki i w yższe wartości. Tym czasem  

kultura w yższa jes t skutecznie w ypierana przez kulturę popularną i masową.
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Wykres nr 60. Hierarchia wartości -  wartości uznane za najważniejsze -  1 miejsce
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Kino je s t form ą kultury wyższej, ale w  zależności od repertuaru m oże także 

przekazyw ać form y zw iązane z kulturą popularną. Kino jes t też traktow ane jako  form a 

rozrywki. Częstotliw ość w izyt w  kinie nie je s t duża, w  m iesiącu poprzedzającym  

badanie na seansie film ow ym  było tylko 22%  badanych. W  ciągu pół roku 

poprzedzającego badanie w  kinie było 30%, w  ciągu roku poprzedzającego badanie 

kino odwiedziło 10% respondentów. 17% badanych w  roku poprzedzającym  badanie 

nie było w  kinie, a 21%  badanych deklaruje, że ich fundusz swobodnej decyzji nie 

w ystarcza na udział w  kulturze i na rozrywkę.
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Wykres nr 61. Udział w kulturze -  kino

30%

Byłem/am Byłem/am Byłem/am Byłem/am Brakuje mi 
w ostatnim w ciągu w ciągu dawniej niż środków
miesiącu ostatniego pół ostatniego roku w ciągu finansowych na 

roku ostatniego roku rozrywkę

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

Częstotliw ość w izyt w  teatrze jes t m niejsza niż w  przypadku w izyt w  kinie. 

W  m iesiącu poprzedzającym  badanie na przedstaw ieniu w  teatrze był zaledw ie 1% 

badanych, w  ciągu pół roku poprzedzającego badanie -  10%, a w  ciągu roku 

poprzedzającym  badanie -  12%. Dawniej niż w  roku poprzedzającym  badanie było 

39%, a 38%  deklaruje, że ich fundusz swobodnej decyzji je s t niew ystarczający na 

udział w  kulturze.

Wykres nr 62. Udział w kulturze -  teatr

39%

Byłem/am Byłem/am Byłem/am Byłem/am Brakuje mi
w ostatnim w ciągu w ciągu dawniej niż środków
miesiącu ostatniego pół ostatniego roku w ciągu finansowych na 

roku ostatniego roku rozrywkę

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Udział w  koncertach sym fonicznych w  filharm onii w ypada bardzo słabo. 

W  m iesiącu poprzedzającym  badanie i w  ciągu pół roku poprzedzającym  badanie na 

koncercie był zaledw ie 1% badanych. W  ciągu roku poprzedzającym  badanie było 6% 

badanych, a 42%  było dawniej niż w  roku poprzedzającym  badanie. 50%  badanych 

zadeklarow ało że nie stać ich na udział w  kulturze.

Wykres nr 63. Udział w kulturze -  filharmonia
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N ieco lepiej na tle wcześniej w ym ienionych instytucji kultury w ypada częstotliwość 

w izyt w  m uzeum. W  ciągu m iesiąca poprzedzającego badanie w  m uzeum  było 5% 

badanych, w  ciągu pół roku poprzedzającego badanie -  16%, w  ciągu roku -  20%, 

a 23%  badanych odwiedziło m uzeum  dawniej niż w  ciągu roku poprzedzającego 

badanie. Spośród badanych 36%  zadeklarow ało, że nie stać ich na udział w  kulturze.

Wykres nr 64. Udział w kulturze -  muzeum

Byłem/am Byłem/am Byłem/am Byłem/am Brakuje mi 
w ostatnim w ciągu w ciągu dawniej niż środków
miesiącu ostatniego pół ostatniego roku w ciągu finansowych na 

roku ostatniego roku rozrywkę

Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Jak pokazały poprzednie wykresy, udział w  kulturze jes t zaniedbaną sferą u  badanej 

grupy, co związane je s t m.in. z ograniczeniam i funduszu swobodnej decyzji. Regularnie 

do instytucji kultury chodzi zaledw ie 9% badanych, 53%  byw a okazjonalnie, a 38%  

chodzi z dziećmi.

Wykres nr 65. Częstotliwość udziału w kulturze
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).

N ajwięcej badanych 69%, czas w olny lubi spędzać z rodziną. 11% chętnie realizuje 

swoje pasje, a 8% chętnie udałoby się do instytucji kultury. Chęć spędzenia czasu na 

oglądaniu telew izji lub na zakupach zadeklarow ało po 6% badanych.

Wykres nr 66. Spędzanie czasu wolnego
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Źródło: badania własne 2013 r., Rodziny, (N = 97).
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Weryfikacja hipotez i wskazania aplikacyjne

Przedstaw ione wyniki badań prezentują sytuację gospodarstw  dom ow ych badanej 

części społeczeństw a i opinie przedstaw icieli rodzin z dziećmi, dotyczącą działań 

polityki społecznej, w  tym  szczególnie rodzinnej, bezpośredniej i pośredniej. Sytuacje 

zastana a oczekiw ania społecznie są w yraźnie rozbieżne, co pow oduje znaczne 

rozw arstw ienie ekonom iczne klasy średniej. D uże zróżnicow anie dochodów , a także 

fakt, że w iększość gospodarstw  dom ow ych nie m oże z dochodu rozporządzalnego 

zaspokoić w szystkich  potrzeb, skłania do refleksji na tem at jakości w spółczesnego 

rynku pracy i m ożliw ości przez niego oferowanych. Jednostki tw orzące rodzinę, 

których bazą m aterialną je s t gospodarstw o domowe, w  obecnej Polsce są coraz lepiej 

przygotow ane zawodowo, zarów no pod w zględem  wiedzy, jak  i um iejętności. To 

pow inno sprawić, że łatw o znajdą pracę w  zawodzie w yuczonym  i jako  profesjonaliści 

w  danej dziedzinie otrzym ają za tę  w iedzę i um iejętności stałe zatrudnienie na 

podstaw ie form y pracowniczej i adekw atne wynagrodzenie, czyli przynajm niej średnią 

pensję krajową. O czywiście jes t to  tylko m odel idealnej organizacji państw a, który 

nigdzie nie istnieje, jednak  polityka dążąca w  tym  kierunku zm ierzałaby do 

efektywnego w ykorzystania w iedzy i um iejętności swojego kolektyw u jednostek. To 

w łaśnie one stanow ią społeczeństw o i jako  byty indywidualne, skolektyw izow ane 

w  strukturze społecznej, m ają do zaoferow ania swoją w iedzę i um iejętności 

społeczeństwu, w  którym  je  nabyli i w  którym  chcieliby żyć i pracow ać godnie. 

W  zw iązku z dysfunkcjam i panującym i na rynku pracy jednostki nie otrzym ują za 

swoją pracę adekw atnego wynagrodzenia, które pozw oliłoby zaspokoić potrzeby ich 

gospodarstw a dom owego. N ależy przy tym  dodać, że w iększa część społeczeństw a 

posiadająca w ykształcenie w yższe hum anistyczne nie pracuje w  zaw odzie w yuczonym  

ani naw et pokrewnym . B rak m ożliwości sam orealizacji potencjału tw órczego jednostki 

na gruncie zaw odow ym  prowadzi do m arnotraw ienia kapitału społecznego w  postaci 

w iedzy i um iejętności nabytych przez tę  jednostkę. D ziałania instytucjonalne w  sferze 

m akrostruktury, w pływ ają na małe grupy społeczne, takie jak  rodziny i ich 

gospodarstw a dom owe w  m ikrostrukturze. To od instytucji zależy jakość i poziom  życia 

rodzin, które są w  ujęciu organicystycznym  kom órkam i tkanki społecznej. Od jakości 

kom órek natom iast zależy jakość całej tkanki. Praca ma na celu zatem  zaspokojenie 

potrzeby sam orealizacji i potrzeby instrumentalnej (dochodów ) jednostki i jej rodziny, 

za których pośrednictw em  zaspokaja się potrzeby fizjologiczne i kulturow e.
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D ochody gospodarstw  dom ow ych w śród badanej próby w  ponad połow ie -  64%  -  

kształtują się na poziom ie znacznie poniżej przeciętnego w ynagrodzenia, które 

w ynosiło w  IV  kw artale 2013 roku 3823,32 z ł515. Przy czym  poziom  przeciętnego 

wynagrodzenia dotyczy dochodu na osobę (nie na gospodarstw o dom owe). Oznacza to, 

że przeciętny dochód gospodarstw a dom owego, w  przypadku gdy oboje m ałżonkow ie 

pracują i osiągają dochód w  wysokości przeciętnego wynagrodzenia, w ynosił 7646,64 

zł (2 x  3823,32 zł). W iększość badanych określiła subiektywnie poziom  dochodów  

swoich gospodarstw  dom ow ych jako  wystarczający, ale przy ograniczonej (oszczędnej) 

konsum pcji -  34%, a także jako  niew ystarczający na zaspokojenie niektórych potrzeb -  

33% . W  przypadku w ydatków  na żyw ność ponad połow a gospodarstw  dom owych, bo 

52%, przeznacza na nie do 2/4 dochodów. Prawie połow a gospodarstw  dom ow ych -  

45%  -  przeznacza na opłatę dostarczanej energii do 1/4 dochodu. Zatem  w ydatki na 

żyw ność i m edia stanow ią bardzo w ysokie obciążenie dochodu rozporządzalnego 

gospodarstw  dom owych. N a zaspokojenie potrzeb cyw ilizacyjnych zostaje w ięc część 

1/4 dochodu rozporządzalnego. Przy czym  na tym  poziom ie m ieści się także zakres 

funduszu swobodnej decyzji, który służy do finansow ania udziału w  kulturze oraz 

realizacji zainteresow ań i pasji.

Infrastruktura państw a dotycząca zabezpieczenia społecznego pow inna być dla 

jednostek  i ich rodzin zapleczem , z którego w  razie konieczności korzystają, dotyczy to 

zw łaszcza służby zdrowia. Infrastruktura społeczna to  rów nież dostęp do żłobków  

i przedszkoli, który często jest nieskorelow any z czasem  i potrzebam i pracujących 

rodziców. Żaden rząd od transform acji w  1989 roku nie zreform ow ał skutecznie 

państwowej służby zdrowia. Skutkiem  tego dostęp do niej jes t utrudniony, 

w  przychodniach zdrow ia są długie kolejki zajm ujące pacjentow i bardzo dużo czasu, 

a term iny oczekiw ania na w izytę u  lekarza specjalisty lub na zabieg w  szpitalu, 

w  związku ze schorzeniem  są w ręcz nie do przyjęcia i narażają pacjenta na utratę 

zdrowia, a w  cięższych schorzeniach naw et życia. W iele zabiegów  i leków  niezbędnych 

do leczenia pacjenta nie je s t refundow anych przez N arodow y Fundusz Zdrow ia, 

dotyczy to  przede w szystkim  pacjentów  cierpiących na choroby przewlekłe. Służba 

zdrow ia je s t zatem  tą  instytucją społeczną, której system  w ym aga przeprow adzenia jak  

najszybciej głębokiej m odernizacji, poniew aż jego  ciągłe problem y działają przede 

wszystkim  na szkodę pacjenta, a nie dla jeg o  dobra. W  przypadku żłobków

515 Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r. , GUS 2014.
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i przedszkoli problem  polega na zbyt małej liczbie m iejsc i niezgodnym i 

z oczekiwaniam i poram i ich funkcjonowania, co koliduje z godzinam i pracy rodziców. 

W sparcie ze strony państw a w  zakresie dostępu do państwowej służby zdrowia, 

edukacji i dostępu do przedszkoli został oceniony źle i bardzo źle przez 77%  badanych. 

O cena dostępu do samej służby zdrow ia została oceniona negatyw nie przez 72%  

badanych, a do żłobków  i przedszkoli przez 66%.

Opinie badanych na tem at polityki rodzinnej państw a są zdecydow anie negatywne, 

a podjęte działania określono jako  niew ystarczające, naw et jeśli ich kierunek jes t 

oceniony pozytywnie. Propozycja dw unastom iesięcznego urlopu m acierzyńskiego 

oceniona została jako  niew ystarczająca przez 58%  badanych, z kolei urlop dla ojców  

pozytyw nie oceniło 63%, pom im o że jes t on znacznie krótszy. Podobnie jednorazow a 

zapom oga, tzw. „becikow e” -  ocenia ją  pozytyw nie 45% , czyli mniej niż połow a 

badanych. R ów nież polityka m ieszkaniow a państw a została oceniona negatyw nie przez 

74%  badanych. Rodziny obaw iają się zaburzeń w  funkcjonow aniu gospodarstw  

dom ow ych po urodzeniu się dziecka w  ich rodzinach, 78%  badanych niepokoi się 

mo żliw ością obniżenia poziom u życia. Z kolei 86%  badanych uważa, że kobiety m ogą 

po zajściu w  ciążę stracić pracę, a 69%  m a obawy związane z pogodzeniem  

obow iązków  w ynikających z opieki nad dzieckiem  z pracą. N astępnym  elem entem  

polityki społecznej je s t podniesienie w ieku emerytalnego, co zostało ocenione 

negatyw nie przez 95%  badanych. O gólna ocena polityki społecznej rządu została 

oceniona negatyw nie przez 72%  badanych.

Preferencje w yborcze badanych były skoncentrow ane na dw óch najw iększych 

partiach -  PiS i PO. N a  PiS zagłosow ałoby 49%  badanych, a na PO  tylko 25%. Z tym  

że na PiS głosow ałaby szczególnie ta  część badanych, która osiąga dochody średnie, 

niższe i najniższe, a na PO  głównie gospodarstw a dom owe osiągające najw yższe 

dochody. N a  PSL nie zagłosow ałby żaden z respondentów  z badanej grupy. Pow ody 

w yboru danej partii politycznej w iążą się z określonym i preferencjam i politycznym i 

badanych. Zdaniem  60%  badanych PiS będąc u władzy, spełniło swoje obietnice 

w yborcze, PO  nie -  0%. Zdaniem  42%  badanych PO  pom im o trudnej sytuacji dobrze 

pokierow ałaby sprawam i w  Polsce, a jeśli chodzi o PiS -  tak  uw aża 26%  badanych. PiS 

zatroszczyłby się o los rodzin -  tak  uw aża 72%  badanych, w  w ypadku PO  takiego 

zdania je s t zaledwie 5%. Sym patię do PiS m a 42%  badanych, do PO  -  31%. Preferencje 

polityczne i pow ody w yboru danej partii jasno  w skazują na pow ażne deficyty 

w  obszarze polityk społecznych i konieczność m odernizacji poszczególnych ich
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struktur. Te struktury to  instytucje, takie jak  żłobki, przedszkola, szkoła, służba 

zdrowia, ale także w sparcie socjalne dotyczące subsydiów finansow ych dla rodzin, 

które m ają deficyty w  gospodarstw ach dom owych. Preferencje w yborcze badanych 

i pow ody w yboru przez nich tej a nie innej partii -  tu  PiS ze w zględu na socjalny nurt 

jego  program u -  jasno  w skazują, że rządząca koalicja PO -PSL  nie prow adziła 

oczekiw anego przez w iększość badanych m odelu polityki społecznej -  rodzinnej 

bezpośredniej i pośredniej.

Polityka państw a w  zakresie ochrony praw  pracow niczych w edług opinii w iększości 

badanych je s t nieskuteczna, zw łaszcza jeżeli chodzi o ochronę kobiet. W iększość 

badanych, w  których zakładzie pracy jes t zw iązek zawodowy, ocenia, że nie w idać 

efektów  jego  działań -  64%. Ponadto w  w iększości zakładów  pracy badanych -  69%  -  

nie m a zw iązku zaw odow ego, a przynależność do niego w  przypadku jego  

funkcjonow ania deklaruje 37%  badanych.

Stosunek do pracy516 w  badanej próbie je s t zróżnicowany. N iew iele ponad 1/4, bo 

27%  badanych czuje satysfakcję z wykonyw anej pracy, poniew aż łączy się ona z ich 

pasją. Z kolei podobnie, tj. 29%  badanych nie czuje satysfakcji z w ykonyw anej pracy. 

Pracę zgodną z w ykształceniem  w ykonuje niew iele ponad połow a badanych -  55% . 

N ależy przy tym  zaznaczyć, że satysfakcję z w ykonyw anej pracy i w ysokie dochody 

osiąga bardzo mały procent badanych -  zaledwie 4%. A  zatem  satysfakcję 

z wykonyw anej pracy, k tóra jes t dodatkow o m otyw ow ana w artością instrumentalną, 

osiąga nieznaczna część społeczeństwa. Jeżeli chodzi o w arunki zatrudnienia, to ponad 

3/4, czyli 81%, badanych jes t zatrudniona na podstaw ie pracowniczej form y 

zatrudnienia (um ow a o pracę na cały etat). Podobnie w  przypadku ponad 3/4, czyli 

78%, badanych otrzym uje w ynagrodzenie zgodne z zadeklarow anym  na um ow ie. 

B ardzo niski procent respondentów  jes t zatrudnionych na podstaw ie niepracow niczych 

form  zatrudnienia -  5% (um ow y cywilnoprawne), podobnie nieliczni -  6% -  nie m ają 

um ow y o pracę, mim o że pracują.

Jeżeli chodzi o hierarchię wartości, to  ponad 3/4, czyli 82%  badanych za najw yższą 

w artość uznaje rodzinę, z kolei pracę zaledwie 2%. Udział badanych w  kulturze jes t na 

niskim  poziom ie. Kino jes t tą  instytucją kultury, którą badani odw iedzają częściej od 

pozostałych placów ek tego typu.

516 Stosunek do pracy jest to poziom poczucia satysfakcji z jej wykonywan ia, gdzie wyznacznikami są 
wartość autoteliczna oraz komponenty postawy składające się na poczucie etosu pracy.
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Hipotezy:

G łów na hipoteza brzmi: D ziałania w  ram ach polityki rodzinnej, w spierają rodziny 

w  niew ystarczającym  zakresie. Jednostka nie m a alternatywy w yboru pom iędzy pracą 

i karierą zaw odow ą oraz założeniem  rodziny. Założenie rodziny m oże odbyć się 

kosztem  kariery zawodowej oraz zm niejszenia dochodów, co dotyczy zw łaszcza rodzin 

z klasy średniej i niższej.

W yniki badań potw ierdziły hipotezę główną. Jeśli chodzi o politykę rodzinną 

bezpośrednią (socjalną) i pośrednią (pracę i zabezpieczenie społeczne) oraz prorodzinną 

(profilaktyczną i aktyw izującą) wsparcie rodzin je s t niewystarczające. Pow odem  tego są 

pow ażne rozbieżności pom iędzy kosztem  zaspokojenia potrzeb podstaw ow ych 

a poziom em  dochodu rozporządzalnego gospodarstw  dom owych. Często brak jes t także 

m ożliwości zrealizow ania potrzeby sam orealizacji (czyli autotelicznej) z pow odu 

niskiego poziom u kom ponentów  postaw y w obec pracy. Zanik etosu pracy 

spow odow any jes t dew aluacją w artości zaw odów  na rynku pracy, zarów no tych 

intelektualnych, jak  i fizycznych, co z kolei je s t skutkiem  nieprzyw iązyw ania w agi do 

w artości pracy, a dążenia do osiągnięcia sukcesu m aterialnego. Z tym  że osiągnięcie 

sukcesu m aterialnego m oże być zaspokojone przez m otyw acyjną w artość

instrum entalną, jaką  jes t poziom  dochodu (dochodu rozporządzalnego i w ysoki poziom  

funduszu swobodnej decyzji). Zw ażyw szy na to, jak  również na coraz powszechniejsze 

w ykonyw anie pracy na podstaw ie niepracow niczych form  zatrudnienia, a także 

elastyczne m otyw acyjne form y w ynagrodzenia za pracę, trudno jes t osiągnąć poziom  

życia, który daje m ożliwość dow olnego kształtow ania jego  stylu. D ochodzi zatem  do 

zjaw iska prekaryzacji.

Polityka rodzinna w  Polsce pom aga rodzinom  w  niew ystarczającym  zakresie

w  pełnieniu ról społecznych jej członków  (rodzinnych i zawodowych), poniew aż 

interesy rodziny nie są należycie zabezpieczone i chronione.

W yniki badań potw ierdzają założoną hipotezę. D ziałania w  obszarze polityki

społecznej nie prow adzą do rozw iązania konfliktu ról. N ie oznacza to, że nie są

podejm ow ane próby pośredniego rozw iązania konfliktu ról, ale są to  środki skierowane 

na podjęcie pracy w  czasie nienorm owanym . Środki te  to  urlop m acierzyński 

i ojcowski, żłobki i przedszkola. Z tym  że  długość urlopu -  zw łaszcza m acierzyńskiego 

-  jes t niew ystarczająca, a żłobki państw ow e są czynne w  godzinach nie zawsze 

odpow iadających potrzebom  badanych. U elastycznianie czasu pracy z kolei, praca 

w  czasie nienorm owanym , praca na zm iany pow odują nasilenie konfliktu ról, a często
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uniem ożliw iają podjęcie pracy przez kobiety, co m oże prow adzić do obniżenia poziom u 

życia gospodarstw  dom owych. Polityka m ająca na celu zachęcenie kobiet do podjęcia 

pracy zbyt słabo propaguje nienorm ow ane form y czasu pracy, w  którym  otw arte są 

instytucje opieki nad dziećm i rodziców /opiekunów  pracujących (żłobków  

i przedszkoli).

Rodziny w  Polsce odczuw ają działania państw a w  zakresie polityki rodzinnej 

bezpośredniej i pośredniej jako  niew ystarczające, za mało jes t form  ich realizacj i.

W yniki badań potw ierdzają przyjętą hipotezę. D ziałania polityki rodzinnej są 

niewystarczające. Słaba ocena dostępu do instytucji państw ow ych, takich jak  żłobki, 

przedszkola, służba zdrowia, przekłada się na obawy zw iązane z posiadaniem  dzieci. 

O bawy te  dotyczą obniżenia poziom u życia, utraty  pracy -  co szczególnie dotyczy 

kobiet -  i konfliktu ról. Z jednej strony działania w  zakresie polityki społecznej 

zm ierzają w  dobrym  kierunku: w ydłużenie urlopu  m acierzyńskiego i w prow adzenie 

urlopu ojcow skiego, budow a infrastruktury zapew niającej spraw ow anie dziennej opieki 

nad dziećm i rodziców /opiekunów  pracujących, z tym  że skala tych działań jes t 

niewystarczająca. Z drugiej strony nie są podejm ow ane działania, które popraw iłyby 

sytuację rodzin, a także zachęciły je  do prokreacji. D ziałania te  to już  istniejąca 

jednorazow a zapom oga w ypłacana z tytułu urodzenia dziecka. N atom iast dużo 

skuteczniejsze byłoby zw iększenie m iejsc w  żłobkach i przedszkolach, w ydłużenie 

urlopu m acierzyńskiego, ustanow ienie com iesięcznych w ypłat św iadczeń na dzieci, 

podniesienie progu dochodow ego upraw niającego do zasiłku. Podniesienie w ysokości 

zasiłku rodzinnego także byłoby skutecznym  działaniem  skierowanym  zw łaszcza do 

rodzin.

Sytuacja m aterialna rodzin w  Polsce je s t na poziom ie, który um ożliw ia zaspokojenie 

potrzeb podstaw owych, ale często uniem ożliw ia zaspokojenie potrzeb wyższych, przez 

co rodziny odczuw ają braki.

W yniki badań potw ierdzają założona hipotezę. Poziom  dochodów  w iększości 

gospodarstw  dom ow ych kształtuje się na poziom ie 1501-3500 zł. B iorąc pod uw agę 

specyfikę badanej próby, a zatem  że taki poziom  osiąga w iększość gospodarstw  

dom ow ych z dziećmi, w  korelacji z potrzebam i ten  poziom  dochodów  jest 

niew ystarczający. Część rodzin może zaspokoić w szystkie potrzeby pod w arunkiem  

oszczędności w  konsum pcji na rynku tow arów  i usług. D ochód rozporządzalny części 

rodzin nie pozw ala na zaspokojenie niektórych potrzeb.
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Analiza w yników  badań przedstaw ia deficyty polityki socjalnej państw a, które są 

duże i pojaw iły się w  w ielu obszarach jej działań. Bardzo trudna transform acja w  1989 

roku i lekkom yślna pryw atyzacja zakładów  pracy, która spowodow ała uw olnienie 

m asow ego bezrobocia bez planu zagospodarow ania kap itału ludzkiego, doprow adziła 

do uruchom ienia nie do końca przem yślanych reform , zm ierzających do podtrzym ania 

cyklów zaspokajania potrzeb gospodarstw  domowych. Jednak okazały się one słabym  

rozw iązaniem , które pogłębiło już  panujący pow ażny kryzys gospodarczy. Stopniowa 

redukcja zasiłków  i ochrony socjalnej rozpoczęła proces ubożenia społeczeństw a 

prow adząc do biedy, a w  w ielu przypadkach także do ubóstw a jego  obywateli. Pow ażne 

podziały w  obozie „Solidarności” doprow adziły do jej rozpadu, skutkiem czego w alka

0 w ładzę przysłoniła pow agę sytuacji w  kraju, który m iał się odbudow ać gospodarczo

1 kulturowo. Pom im o że rok  1989 przyniósł długo oczekiw aną w iosnę ludów, liczne 

błędy w  m odernizacji i reform ow aniu państw a doprow adziły do zapoczątkow ania 

procesów, które zam iast korzyści przyniosły trw ającą w iele lat stagnację. N ierów na 

dystrybucja dóbr w  rozw ijającym  się kraju nie m oże być zadowalająca, jeżeli w yklucza 

z uczestnictw a w  jej korzyściach i zostaw ia w  biedzie m iliony ludzi, spychając ich na 

m argines życia społecznego517. Otwarcie rynku kapitalistycznego, uw arunkow anego 

indyw idualną działalnością gospodarczą, po początkow ym  regresie doprowadziło 

w  rezultacie do zw iększenia w zrostu gospodarczego. N atom iast przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej spowodow ało dopływ środków  z funduszy unijnych. Jednak 

w prow adzenie system u w olnorynkow ego było obarczone w ielom a błędam i, co 

spow odow ało stagnację bardzo dużej części społeczeństwa. W zrost kosztów  energii, 

dew aluacja złotego i inne procesy rynkow e doprow adziły do upadku przem ysłu 

państw owego. Przeprow adzona na dużą skalę pryw atyzacja przedsiębiorstw  

państw ow ych doprow adziła do ich niew ypłacalności, a w  rezultacie do m asow ych 

zw olnień pracow ników . Te procesy518 spowodow ały polaryzację społeczeństwa, 

głównie przez bezrobocie, które prowadziło do obniżania poziom u życia gospodarstw  

dom ow ych i w  rezultacie do biedy.

W spółczesny poziom  życia gospodarstw  dom ow ych popraw ił się znacznie od 

tam tego czasu (lat 90. X X  wieku), z innej perspektyw y rozpatryw any jes t także poziom

517 Z. Sadowski, Sukces transformacji a warunki rozwoju Polaki, [w:] P. Kozłowski, H. Domański (red.), 
Po 20 latach, Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, 
Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 37.
518 Przemiany społeczno-gospodarcze po transformacji w 1989 r., są dokładnie omówione w rozdziale 
2.4. Kształtowanie warunków życia rodziny po 1989 roku.
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biedy. Jednak w ciąż deficyty związane z funkcjonow aniem  gospodarstw  dom ow ych 

i rodzin, a także instytucji państw ow ych, które m ają im służyć, pozostają poważnym , 

nierozw iązanym  problem em  każdego kolejnego rządu. N iniejsza analiza rodziny, jej 

potrzeb i funkcji, służy do w skazania drogi rozw oju polityki rodzinnej i całej sieci 

instytucji społecznych, których statusowym  celem  jes t pom oc rodzinom . Pierw szą sferą 

w ym agającą m odernizacji na poziom ie m akrospołecznym  jes t rynek pracy, drugą -  

zapobieganie dysfunkcjom  i patologiom  w  rodzinie, trzecią -  pom oc rodzinom, 

w  których dysfunkcje i form y patologii pojaw iły się, kolejną, czwartą, system instytucji 

państw owych, takich jak  służba zdrow ia, żłobki i przedszkola. Infrastruktura społeczna 

w ym aga dogłębnej ingerencji, a zatem  przygotow ania system u reform  dostosow ujących 

ją  do w spółczesnych potrzeb jednostek  i rodzin, które są najw yższym  dobrem  każdego 

narodu i na których każdy naród się opiera. Zaproponow ane w  niniejszej dysertacji 

m odelow e koncepcje zm ian ukazują sfery deficytow e, które należy priorytetow o 

zreform ow ać z pow odu ich szkodliwego oddziaływ ania na rodzinę. Ow a szkodliwość 

dotyczy złej organizacji i funkcjonow ania instytucji, co w pływ a negatyw nie na 

gospodarstw o dom owe i rodzinę jednostki, uniem ożliw iając jej dowolne kształtow anie 

stylu życia. Z ła organizacja i funkcjonow anie instytucji oddziałują także na introsystem  

jednostki, co negatyw nie w pływ a na jej funkcjonowanie, zarów no w  rodzinie, jak  

i w  grupie zawodowej oraz innych grupach społecznych, do których należy. System 

społeczny należy tak  zorganizować, żeby był przyjazny dla człowieka, w  razie potrzeby 

pom ocny, żeby człow iek rozw ijał się w  nim  i dążył do spełnienia swoich potrzeb, 

pragnień i celów, rodzinnych i zawodowych.
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1. Ankieta

A nkieta

Uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety. Uzyskane odpowiedzi będą podstawą 

poznania opinii Polaków na temat polityki rodzinnej, pracy i zadowolenia z życia w Mieście 

i Gminie Skawina. Ankieta ta jest anonimowa, odpowiedzi Pana/i zostaną wykorzystane wyłącznie 

do celów naukowych. Proszę o udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

1. Czy posiada Pan/i współmałżonka:

a) Tak

b) Nie

2. Czy posiada Pan/i dzieci:

a) Tak -  proszę podać liczbę........

b) Nie

3. Czy poza dziećmi i współmałżonkiem pozostaje ktoś jeszcze w pana/i gospodarstwie domowym:

a) Tak

b) Nie

c) Jeżeli tak, to ile osób.........

4. Czy osoby pozostające w Pana/i gospodarstwie domowym -  poza dziećmi -  pracują i uczestniczą 

w wydatkach Pana/i gospodarstwa domowego:

a) Tak

b) Nie

5. Kto w Państwa gospodarstwie domowym pełni rolę „głowy rodziny”:

a) Mąż

b) Żona

6. Czy uważa Pan/i, że wspólny dochód Państwa gospodarstwa domowego:

a) Jest wystarczający, na nic nie brakuje

b) Jest wystarczający, ale musimy żyć oszczędnie

c) Jest niewystarczający, brakuje na zaspokojenie niektórych potrzeb

d) Jest niewystarczający, brakuje na zaspokojenie większości potrzeb

7. Jeżeli dochód Pana/i gospodarstwa domowego jest niewystarczający to na zaspokojenie jakich potrzeb

najbardziej brakuje środków finansowych (proszę wypisać):..................................................................

8. Ile miesięcznie wydaje Pan/i pieniędzy na żywność:

a) Do V dochodu

b) Do 2/4  dochodu

c) Do % dochodu

d) Więcej niż % dochodu
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9. Ile miesięcznie Pan/i wydaje pieniędzy na opłaty za dostarczaną energię (prąd, gaz, wodę, telewizję, 

czynsz):

a) Do V dochodu

b) Do 2/4  dochodu

c) Do % dochodu

d) Więcej niż % dochodu

10. Jak wysokie są dochody Pana/i gospodarstwa domowego na miesiąc (netto):

a) Poniżej 1500 zł

b) 1501-2500 zł

c) 2501-3500 zł

d) 3501-4500 zł

e) 4501 i więcej

11. Czy Pan/i posiada oszczędności:

a) Tak

b) Nie

12. Na jakie cele Pan/i chce przeznaczyć swoje oszczędności:

a) Na nieoczekiwane zdarzenia

b) Na pomoc dzieciom

c) Na poprawę komfortu mieszkania, wyposażenie mieszkania, remont

13. Czy uważa Pan/i, że długość urlopu macierzyńskiego (trwającego 12 miesięcy) jest wystarczająca:

a) Tak

b) Nie

14. Jak Pan/i ocenia wysokość ulgi podatkowej dla osób wychowujących dzieci:

a) Bardzo dobra

b) Dobra

c) Ani dobra, ani zła

d) Zła

e) Bardzo zła

15. Jak Pan/i ocenia jednorazową zapomogę przyznawaną po urodzeniu dziecka tzw. „becikowe”:

a) Bardzo dobrze

b) Dobrze

c) Ani dobrze, ani źle

d) Źle

e) Bardzo źle

16. Jak Pan/i ocenia możliwość skorzystania z urlopu dla ojców na opiekę nad niemowlęciem, 

w  wymiarze dwu tygodniowym:

a) Bardzo dobrze

b) Dobrze

c) Ani dobrze, ani źle

d) Źle

e) Bardzo źle
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17. Jak Pan/i ocenia dostępność żłobków i przedszkoli dla dzieci rodziców pracujących:

a) Bardzo dobrze

b) Dobrze

c) Ani dobrze, ani źle

d) Źle

e) Bardzo źle

18. Jak Pan/i ocenia politykę mieszkaniową państwa:

a) Bardzo dobrze

b) Dobrze

c) Ani dobrze, ani źle

d) Źle

e) Bardzo źle

19. W Polsce spada liczba urodzeń dzieci, jak Pan/i uważa, w jakim stopniu mają wpływ na decyzję

o posiadaniu dzieci poniższe twierdzenia. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza całkowicie się 

zgadzam, 2 zgadzam się, 3 ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 4 nie zgadzam się, a 5 całkowicie 

się nie zgadzam, proszę zaznaczyć, w jakim stopniu Pan/i zgadza się lub nie z danym twierdzeniem:

a) Słabe wsparcie ze strony państwa w zakresie pomocy medycznej, edukacji, dostępu do 

żłobków i przedszkoli.

b) Niewystarczające warunki mieszkaniowe, za małe mieszkanie, złe warunki sanitarne.

c) Obniżenie poziomu życia i niewystarczające dochody.

d) Zagrożenie kobiet utratą pracy.

e) Trudności z pogodzeniem obowiązków domowych z pracą.
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20. Czy uważa Pan/i, że działania państwa w obszarze polityki społecznej powinny 

zachęcać rodziny do posiadania dzieci:

a) Zdecydowanie tak

b) Raczej tak

c) Ani tak ani nie

d) Nie

e) Zdecydowanie nie

21. Jakie działania Pana/i zdaniem przyczyniłyby się do zwiększenia liczby urodzeń:

Na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza całkowicie się zgadzam, 2 zgadzam się, 3 ani się zgadzam, ani 

się nie zgadzam, 4 nie zgadzam się, a 5 całkowicie się nie zgadzam, proszę zaznaczyć, w jakim 

stopniu Pan/i zgadza się lub nie z danym twierdzeniem:

a) Ochrona praw kobiet pracujących w ogóle, a szczególnie będących w ciąży.

b) Ułatwienie dostępu do żłobków i przedszkoli dla rodziców dzieci pracujących, zmniejszenie 

kosztów opieki w żłobkach i przedszkolach.

c) Wydłużenie urlopu macierzyńskiego.

d) Wypłata zasiłku rodzinnego co miesiąc i rozliczanie wydatków na podstawie faktur za 

zakupione towary, związane z opieką nad dzieckiem w odpowiedniej instytucji publicznej.

e) Podniesienie progu dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego.

f) Znormalizowanie czasu pracy do stałych godzin (8 godzin dziennie), w stałych porach.
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22. Jak Pan/i ocenia politykę rządu dotyczącą spraw społecznych (pomoc rodzinom wielodzietnym, 

pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, itp.):

a) Bardzo dobrze

b) Dobrze

c) Ani dobrze, ani źle

d) Źle

e) Bardzo źle

23. Jak Pan/i ocenia dostęp do publicznej służby zdrowia:

a) Bardzo dobrze

b) Dobrze

c) Ani dobrze, ani źle

d) Źle

e) Bardzo źle

24. Jak Pan/i ocenia podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn:

a) Bardzo dobrze

b) Dobrze

c) Ani dobrze, ani źle

d) Źle

e) Bardzo źle

25. Jeżeli wybory parlamentarne odbyłyby się w tym roku, na jaką partię Pan/i 

oddałby/oddałaby swój głos:

a) Prawo i Sprawiedliwość

b) Platforma Obywatelska

c) Sojusz Lewicy Demokratycznej

d) Polskie Stronnictwo Ludowe

e) Ruch Palikota

f) Polska Jest Najważniejsza

g) Solidarna Polska

26. Z wybranych poniżej odpowiedzi proszę zaznaczyć jedną, która najlepiej opisuje powód dlaczego 

Pan/i wybrał/a tę a nie inną partię:

a) Ta partia będąc u władzy, spełniła swoje obietnice wyborcze

b) Ta partia pomimo trudnej sytuacji dobrze pokierowałaby sprawami w Polsce

c) Ta partia zatroszczyłaby się o los rodzin (polityka mieszkaniowa, wsparcie dla rodzin 

z dziećmi)

d) Mam sympatię do tej partii

27. Czy w Pana/i pracy jest związek zawodowy:

a) Tak

b) Nie
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28. Jeżeli w Pana/i pracy jest związek zawodowy, to czy jest Pan/i członkiem tego

związku:

a) Tak

b) Nie

29. Jeżeli w Pana/i pracy jest związek zawodowy, to czy widać efekty jego działań:

a) Tak

b) Nie

30. Czy w Pana/i pracy pensja wypłacana jest regularnie czy z opóźnieniem:

a) Pensja jest wypłacana bez opóźnień

b) Czasami zdarzają się opóźnienia

c) Bardzo często lub zawsze pensja jest wypłacana z opóźnieniem

31. Czy uważa Pan/i, że wystarczająco dużo czasu poświęca rodzinie:

a) Tak

b) Nie

32. Ile czasu spędza Pan/i na stanowisku pracy:

a) Mniej niż/lub 8 godzin dziennie

b) Więcej niż 8 godzin dziennie

33. Czy Pan/i pracuje:

a) W normowanym czasie pracy

b) W nienormowanym czasie pracy

34. Jaki rodzaj umowy Pan/i posiada:

a) Etat -  pełny wymiar (cały etat)

b) Etat -  niepełny wymiar (mniej niż cały etat -  etatu, % etatu, % etatu)

c) Umowa zlecenie, o dzieło (krótkoterminowa)

d) Nie posiadam umowy o pracę pomimo tego że pracuję

35. Czy faktyczna wysokość dochodów Pana/i jest:

a) Taka sama jak wpisana na umowie o pracę

b) Jest wyższa niż wpisana na umowie

c) Jest niższa niż wpisana na umowie

36. Czy Pan/i czuje satysfakcję z wykonywanej pracy:

a) Tak

b) Nie

c) jeżeli tak, to dlaczego:

a. Lubię to co robię -  łączy się to z moją pasją

b. Dobrze zarabiam

c. Lubię to co robię i dobrze zarabiam (odpowiedź a i b)

d. Inne, jakie?......................................................................................
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jeżeli nie, to dlaczego:

a. Złe warunki pracy

b. Niskie dochody

c. Złe warunki pracy i niskie dochody (odpowiedź a i b)

d. Inne, jakie?..............................................................................................

37. Czy praca którą pan/i wykonuje, jest zgodna z Pana/i wykształceniem:

a) Tak

b) Nie

38. Czy Pan/i dokształca się na kursach związanych z wykonywaną przez siebie pracą (np. studia 

podyplomowe, kursy, warsztaty):

a) Tak

b) Nie

39. Czy kursy dokształcające odbywa Pan/i z własnej inicjatywy czy jest Pan/i delegowany/a z pracy:

a) Jestem delegowany/a z pracy

b) Odbywam kursy z własnej inicjatywy

40. Czy w pana/i pracy panuje dobra atmosfera i współpraca:

a) Tak, współpraca układa się dobrze, pracownicy mają zaufanie do siebie i pracodawcy

b) Tak, ale czasem pojawiają się problemy, z którymi nie dajemy sobie rady, wtedy dochodzi

do konfliktów

c) Ani tak, ani nie, każdy wykonuje swoje zadania, z których jest potem rozliczany

d) Nie, każdy pracuje sam, nikt drugiemu nie pomaga, wszyscy sami organizują swoją pracę

e) Nie, praca odbywa się na zasadzie rywalizacji

41. Czy Pan/i uważa, że w pracy rozwija swoje umiejętności:

a) Tak

b) Nie

42. Czy poza swoim głównym źródłem dochodu pracuje Pan/i w dodatkowej pracy:

a) Tak

b) Nie

43. Z wymienionych wartości proszę ułożyć własną hierarchię, wpisując liczby od 1 (najważniejsza 

wartość) do 7 (najmniej ważna wartość)

.... Rodzina

.... Nauka (wykształcenie)

.... Praca

.... Udział w kulturze (kino, teatr, filharmonia, muzea)

.... Rozrywka (imprezy sportowe, rozrywkowe)

.... Religia (życie duchowe)

.... Dobra materialne (dom i wyposażenie, samochód)
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44. Kiedy ostatnio Pan/i był/a w instytucji związanej z kulturą, proszę zaznaczyć symbolem X instytucję 

związaną z kulturą (w poziomie) i czas (w pionie):

Instytucja
kultury

W ostatnim 
miesiącu

W ciągu 
ostatniego 
pół roku

W ciągu 
ostatniego 

roku

Dawniej niż 
w ciągu 

ostatniego 
roku

Brakuje mi 
środków 

finansowych

Kino
Teatr
Filharmonia
Muzeum

45. Do zaznaczonych przez Pana/ią instytucji kultury chodzę:

a) Regularnie (raz w miesiącu, raz na pół roku)

b) Okazjonalnie (nieregularnie)

c) Z dzieckiem/dziećmi

46. Co najbardziej lubi Pan/i robić w czasie wolnym:

a) Spędzać czas z rodziną (bawić się lub iść na spacer z dziećmi)

b) Realizować swoje pasje

c) Iść do kina, teatru, filharmonii, muzeum

d) Spędzić czas w domu oglądając telewizor

e) Iść na zakupy

47. Czy uczestniczy Pan/i w praktykach religijnych:

a) Tak

b) Nie

Jeżeli tak to jak często:

a) Regularnie w każdą niedzielę i święta kościelne

b) Przeważnie w ważne święta kościelne

c) Czasami w niedzielę

d) Czasami w ważne święta kościelne

e) Odpowiedź c) i d): czasami w niedzielę i w ważne święta kościelne

48. Płeć:

a) Kobieta

b) Mężczyzna

49. Miejsce zamieszkania:

a) Wieś

b) Miasto do 100 tysięcy mieszkańców

c) Miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców

50. W jakim wieku Pan/i się znajduje:

a) Produkcyjnym młodszym 18-25 lat

b) Produkcyjnym młodszym 26-30 lat

c) Produkcyjnym młodszym 31-39 lat

d) Produkcyjnym starszym Kobiety 40-59 lat, Mężczyźni 40-64 lata

e) Poprodukcyjnym Kobiety 60 i więcej lat, Mężczyźni 65 i więcej lat
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51. Czy Pan/i pracuje:

a) Tak

b) Nie

52. Jaki zawód Pan/i wykonuje:

a) Umysłowy

b) Fizyczny

c) Prowadzę własną firmę

d) Jestem na emeryturze/rencie

53. Jakie wykształcenie Pan/i posiada:

a) Zawodowe i niższe

b) Średnie

c) Wyższe

Dziękuję za okazaną pomoc - autor
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2. Wykaz schematów

Schemat nr 1. H ierarchia  po trzeb  A. H. M aslow a, s. 11.

Schemat nr 2. F unkcjonow anie rodziny i gospodarstw a dom ow ego w sferze; 

psychospo łecznej i ekonom icznej, w kontekście p o lityk i społecznej -  rodzinnej 

i prorodzinnej, s. 20.

Schemat nr 3. P olityka  rodzinna i p rorodzinna  w kontekście pom ocy p ośredn ie j 

i bezpośredniej, s. 22.

Schemat nr 4. C zynniki ekonom iczne pow odujące pow stan ie  pa to lo g ii i j e j  skutki dla  

jed n o stk i i rodziny, s. 23.

Schemat nr 5. U strój społeczno-gospodarczy w kontekście kszta łtow ania  p o lityk i 

społecznej, s. 28.

Schemat nr 6. Struktura społeczna, s. 35.

Schemat nr 7. Introsystem , s. 36.

Schemat nr 8. F unkcje rodziny w skali m ikrospołecznej i m akrospołecznej, s. 39.

Schemat nr 9. F orm y socja lizacji w aspekcie pow stan ia  system u aksjo-norm atyw nego, 

m oralności i etyki społecznej, s. 45.

Schemat nr 10. Schem at pojedynczego  segm entu  zm ian rozw ojow ych jed n o stk i 

w kontekście m ikrosystem u środow iska -  rodziny i całego układu: jed n o stka  -  

środow isko , s. 46.

Schemat nr 11. P odzia ł ró l i wpływ dochodu n a  m ożliw ości kszta łtow ania  stylu  życ ia , 

s. 49.

Schemat nr 12. R ole społeczne w kontekście czasu -  kon flikt ról, s. 51.

Schemat nr 13. Struktura w ydatków  dochodu rozporządzalnego, s. 52.

Schemat nr 14. Zaspokojenie po trzeb  na  poziom ie gospodarstw a dom ow ego i rodziny  

w aspekcie ekonom icznym , s. 54.

Schemat nr 15. P otencja ł i zasoby kulturow e jed n o stk i w kontekście etosu p racy, s. 56.

Schemat nr 16. Czynniki w pływ ające na  tw orzenie się u jed n o stk i etosu p racy, 57.

Schemat nr 17. P odzia ł k las i w arstw  społecznych, s. 67.

Schemat nr 18. M echanizm  pow staw ania  klasy m etropo lita lnej, s. 69.

Schemat nr 19. P rzynależność klasow a na tura lna  a  dekom pozycja  k las społecznych , 

s. 73.

Schemat nr 20. W yznaczniki (cechy) stylów  życia , s. 92.

Schemat nr 21. Społeczno-kulturow e uw arunkow anie po trzeb , s. 94.
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Schemat nr 22. Struktura po trzeb  rodziny, s. 96.

Schemat nr 23. P odzia ł po trzeb  ze w zględu na  poziom  p iln o śc i ich zaspokojenia, s. 97.

Schemat nr 24. D ekom pozycja  k las społecznych i zaw odów  w kontekście gospodarki 

w olnorynkow ej, s. 104.

Schemat nr 25. F orm y pom ocy społecznej, s. 114.

Schemat nr 26. Struktura system u pom ocy społecznej, s. 116.

Schemat nr 27. System  ubezpieczeń społecznych w P olsce, s. 118.

Schemat nr 28. System  pom ocy rodzinie w system ie rodzinnym  i prorodzinnym , s. 121.

Schemat nr 29. E uropejska  p o lityka  społeczna, s. 167.

Schemat nr 30. Jednostka  ja k o  uczestn ik rynku, s. 187.

Schemat nr 31. P roces zaniku zau fan ia  i a ltruizm u społecznego w aspekcie fo rm y  

za trudnienia , s. 234.

Schemat nr 32. Centrum  i peryferie  rynku pracy, s. 302.

Schemat nr 33. Poziom  deregulacji (uelastyczniania) rynku p ra cy  w śród  statusow ych  

grup społeczno-ekonom icznych, s. 304.

Schemat nr 34. Sa laryzacjaprekaria tu , s. 310.

W ykres nr 35. O ddziaływ anie em ocji na  źródło  pow stan ia  stresu, s. 313.

Schemat nr 36. P odzia ł instytucji na  w spom agające i społeczne, s. 318.

Schemat nr 37. W pływ p a to lo g ii rynku p ra cy  na  pow stan ie  dysfunkcji i zaburzenia  

fu n k c ji rodziny , s. 323.

Schemat nr 38. Idea  partnerstw a  w rodzinie/m ałżeństw ie w kontekście za leżności sfer  

życia , s. 326.

Schemat nr 39. K om plem entarność ró l w aspekcie fu n k c ji i po trzeb  rodziny , s. 335.

Schemat nr 40. R ów now aga społeczna, s. 344.

Schemat nr 41. R ów now aga p sych iczn a  jed n o stk i w aspekcie indyw idualnym  

i kolektyw nym , s. 346.

Schemat nr 42. C zynniki określające ja ko ść  poziom u  życia  w aspekcie bilansu życia , 

s. 349.
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3. Wykaz wykresów

W ykres nr 1. Struktura w ydatków  gospodarstw  dom ow ych (w % w ydatków  ogółem ) 

w 2013 r., s. 98.

W ykres nr 2. N akładanie się różnych fo rm  ubóstw a, s. 227.

W ykres nr 3. N ajw ażniejsze p o la  dzia łalności organizacji dzia łających w obszarze  

pom ocy społecznej i socja lnej w 2008 r., s. 242.

W ykres nr 4. P łeć, s. 256.

W ykres nr 5. Wiek, s. 257.

W ykres nr 6. P oziom  w ykształcenia , s. 257.

W ykres nr 7. P osiadanie w spółm ałżonka , s. 258.

W ykres nr 8. L iczba  posiadanych  dzieci, s. 258.

W ykres nr 9. L iczba  innych osób dorosłych p o za  m ałżonkam i pozosta jących  na  

utrzym aniu gospodarstw a dom ow ego , s. 259.

W ykres nr 10. U dział innych osób dorosłych p o za  m ałżonkam i w w ydatkach  

gospodarstw a dom ow ego , s. 259.

W ykres nr 11. Posiadanie p ra c y , s. 260.

W ykres nr 12. Głowa rodziny gospodarstw a dom ow ego, s. 260.

W ykres nr 13. P oziom  dochodu rozporządzalnego na  gospodarstw o dom ow e, s. 261. 

W ykres nr 14. M iejsce zam ieszkania, s. 261.

W ykres nr 15. Subiektyw ne określenie w ystarczalności dochodu rozporządzalnego, 

s. 354.

W ykres nr 16. P oziom  wydatków  na  żyw ność , s. 355.

W ykres nr 17. P oziom  wydatków  na  dostarczaną energ ię , s. 356.

W ykres nr 18. O cena długości urlopu m acierzyńskiego 12 m iesięcy, s. 356.

W ykres nr 19. O cena ulgi poda tkow ej d la  rodzin w ychow ujących dziec i, s. 357.

W ykres nr 20. O cena jednorazow ej zapom ogi -  „becikow ego”, s. 358.

W ykres nr 21. O cena urlopu d la  ojców , s. 358.

W ykres nr 22. O cena dostępności żłobków  i przedszkoli, s. 359.

W ykres nr 23. O cena p o lityk i m ieszkaniow ej państw a , s. 360.

W ykres nr 24. O cena w sparcia  ze strony państw a  w zakresie pom ocy m edycznej, 

edukacji i dostępu do przedszko li, s. 360.

W ykres nr 25. O cena w sparcia ze strony państw a  dotycząca w arunków  

m ieszkaniow ych , s. 361.
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W ykres nr 26. O baw y zw iązane z  posiadaniem  dzieci dotyczące obniżenia  pozio m u  

życia  i w ystarczalności dochodów , s. 362.

W ykres nr 27. O baw a kob iet p rze d  u tratą  p ra cy  w zw iązku z  zajściem  w ciążę, s. 362. 

W ykres nr 28. O baw y zw iązane z  pogodzen iem  obow iązków  dom ow ych w tym  

w ychow yw ania dzieci z  p racą , s. 363.

W ykres nr 29. O pinia  dotycząca  p o lityk i p a ń stw a  w zakresie dzietności -  czy  państw o  

pow inno  zachęcać rodziny do posiadan ia  dzieci, s. 364.

W ykres nr 30. O chrona praw  kob ie t pracujących, a  szczególnie będących w ciąży , 

s. 364.

W ykres nr 31. U łatwienie dostępu do żłobków  i p rzedszko li, s. 365.

W ykres nr 32. W ydłużenie urlopu m acierzyńskiego , s. 365.

W ykres nr 33. C om iesięczne w ypłaty św iadczeń na  dzieci, s. 366.

W ykres nr 34. P odniesienie p ro g u  dochodow ego upraw niającego do otrzym yw ania  

zasiłku , s. 367.

W ykres nr 35. Znorm alizow anie czasu p ra cy  do sta łych godzin  -  8 godzin  na  dobę, 

s. 367.

W ykres nr 36. O cena p o lityk i rządu dotycząca  spraw  społecznych (pom oc rodzinom  

w ielodzietnym  rodzinom , rodzinom  w trudnej sytuacji m ateria lnej itp .) , s. 368. 

W ykres nr 37. O cena dostępu do państw ow ej służby zdrow ia, s. 369.

W ykres nr 38. O cena podn iesien ia  w ieku em erytalnego, s. 369.

W ykres nr 39. P referencje po lityczne, s. 370.

W ykres nr 40. P ow ody d la  których badani w ybrali określone pa rtie , s. 371.

W ykres nr 41. Zw iązek zaw odow y w p ra cy , s. 371.

W ykres nr 42. P rzynależność do zw iązku zaw odow ego, s. 372.

W ykres nr 43. E fekty  dzia łań zw iązków  zaw odow ych, s. 372.

W ykres nr 44. R egularność w ypłat, s. 373.

W ykres nr 45. O dczucie ilości czasu pośw ięcanego rodzinie, s. 373.

W ykres nr 46. Ilo ść  czasu spędzanego na  stanow isku p racy, s. 374.

W ykres nr 47. F orm y czasu pracy, s. 375.

W ykres nr 48. Zgodność w ysokości w ypła t z  um ow ą, s. 376.

W ykres nr 49. F orm a zatrudnienia, s. 376.

W ykres nr 50. P oziom  sa tysfakcji z  w ykonyw anej p ra cy , s. 377.

W ykres nr 51. Zgodność p ra cy  z  w ykształceniem , s. 378.

W ykres nr 52. P odnoszenie kw alifikacji zaw odow ych, s. 379.
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W ykres nr 53. K ursy zaw odow e, s. 379.

W ykres nr 54. A tm osfera  i w spółpraca w p ra cy , s. 380.

W ykres nr 55. R ozw ój um iejętności w p ra cy , s. 381.

W ykres nr 56. W ykonywanie p ra cy  dodatkow ej, s. 381.

W ykres nr 57. W ykonywany zaw ód, s. 382.

W ykres nr 58. U czestnictw o w praktykach  relig ijnych, s. 382.

W ykres nr 59. R egularność udziału w praktykach  relig ijnych, s. 383.

W ykres nr 60. H ierarchia  w artości -  w artości uznane za  najw ażniejsze -  1 m iejsce, 

s. 384.

W ykres nr 61. U dział w kulturze -  kino, s. 385.

W ykres nr 62. U dział w kulturze -  teatr, s. 385.

W ykres nr 63. U dział w kulturze -  filharm on ia , s. 386.

W ykres nr 64. U dział w kulturze -  m uzeum , s. 386.

W ykres nr 65. C zęstotliw ość udziału w kulturze, s. 387.

W ykres nr 66. Spędzanie czasu w olnego , s. 387.
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4. Wykaz tabel

Tabela nr 1. R óżnice m iędzy ubóstw em  a  w ykluczeniem  społecznym , s. 78.

Tabela nr 2. Zasoby w rodzinie, s. 99.
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