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WSTĘP
DR KAROLINA MARCHLEWSKA

R

ok 2010, ogłoszony przez Parlament Europejski i Radę1 Europejskim Rokiem
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (European Year for Combating Poverty and Social Exclusion), był czasem refleksji i wzmożonej dyskusji nad
problemami, które mogą dotknąć każdego z
nas, a obecnie są udziałem 84 mln Europejczyków2, w tym ponad 2 mln Polaków. Liczby te powinny uzmysłowić nam, że każdego dnia wielu
spośród nas musi mierzyć się z brakiem środków
na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Pojawi się więc pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Wśród najlepiej poznanych wymienia się brak pracy i środków finansowych,
złe warunki mieszkaniowe, środowisko, w którym żyjemy oraz wiek.
Z tego też powodu głównym celem Roku stała się potrzeba zwrócenia uwagi opinii
publicznej na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, jak również większego
zaangażowania politycznego Unii Europejskiej w walkę z nimi. A wyzwanie jest duże,
ponieważ kwestie, o których mowa, to tematy, które bardzo rzadko goszczą na pierwszych stronach gazet. Poza tym na problemy te patrzy się przez pryzmat ludzi żebrzących na ulicy, tymczasem zjawisko to ma bardziej złożony charakter. Stąd też jednym
z najważniejszych zadań Roku stało się zwrócenie uwagi na nie oraz zainspirowanie
obywateli Europy i partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tymi, mającymi poważne społeczno-ekonomiczne skutki, zjawiskami.
„Studia i analizy europejskie” przybliżające różne aspekty funkcjonowania Unii
Europejskiej, w tym społeczno-ekonomiczny wymiar integracji europejskiej oraz
praktyczne przejawy obecności Polski w jej strukturach, tym razem poświęcone zostały zagadnieniom Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Numer 5/2010, wraz z którym formuła „Studiów i analiz europejskich”
uległa rozszerzeniu, to zbiór 14 tekstów przydzielonych do trzech obszarów: naukowo-badawczego – w którym znalazły się artykuły pracowników naukowych i ekspertów w danym obszarze, debiuty – złożone z prac studentów i laureatów konkursów
europejskich oraz ostatniego, zawierającego recenzje wydawnicze prac zbiorowych.
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym to czas, w któ1

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., [Online],
dostępne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:PL:PDF,
24.08.2010.

2

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, [Online], dostępne: http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=637, 12.08.2010.
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rym podejmowane są różnego rodzaju formy aktywności, mające na celu zwrócenie
uwagi ogółu społeczeństwa na problem ubóstwa i wykluczenia. Do tych działań postanowiliśmy dołączyć także i my, oddając do rąk Czytelnika zbiór rozpraw przybliżających problemy, które dotknąć mogą każdego z nas. Nie chcieliśmy poruszyć wszystkich aspektów Roku, co zresztą przy jego złożoności nie byłoby możliwe. Naszym
celem było raczej naświetlenie kwestii, które uważamy za szczególnie ważne. Zatem
w najnowszym tomie półrocznika przedstawione zostały różne wymiary oraz zasięg
ubóstwa i wykluczenia społecznego, będące udziałem społeczeństw XXI w. Podjęliśmy więc temat dyskryminacji kobiet, który pomimo licznych publikacji i kampanii
społecznych, w dalszym ciągu stanowi istotny problem wśród państw członkowskich
Unii Europejskiej. Ważny wymiar, choć zbyt mało dostrzegany, ma wykluczenie cyfrowe, które stanowi istotną barierę na rynku pracy. Wraz ze zjawiskiem „starzenia się
populacji” coraz częściej mówi się o położeniu osób po 50. roku życia oraz starości,
co skłoniło nas do zabrania głosu także w tym zakresie. W dalszym ciągu zbyt mało
uwagi poświęca się tematowi bezrobocia na obszarach wiejskich i problemowi, który dla wielu spośród nas po prostu nie istnieje, a mianowicie sytuacji więźniów i osób
chorych psychicznie. Mało medialnym tematem jest także bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, zaś o kwestiach związanych z ubóstwem zazwyczaj przypomina się nam podczas kampanii wyborczych, po zakończeniu których problem znowu
przestaje istnieć.
Część pierwszą „Studiów i analiz europejskich” rozpoczyna tekst dr Karoliny
Marchlewskiej „Europejskie strategie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego a polityka społeczna Polski”. W niezliczonej ilości dokumentów i wytycznych
autorka tekstu przybliżyła najważniejsze strategie i wytyczne Unii Europejskiej w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przedstawiła koncepcje,
które mogą stanowić przyszłe społeczno-ekonomiczne rozwiązania Unii na rzecz
grup defaworyzowanych i socjalnego oblicza Wspólnoty. Uzupełnienie w tej dziedzinie stanowić może artykuł mgr. Mariusza Burkackiego „Ubóstwo i wykluczenie
społeczne a nowe warunki działania ekonomicznego”, podejmujący tematykę ubóstwa i wykluczenia społecznego jako kluczowego problemu Unii Europejskiej. Poznanie nowej sytuacji gospodarczej i uświadomienie sobie wagi przemian autor artykułu
przedstawia jako fundament poprawy ekonomicznej sytuacji społeczeństwa Europy.
Z kolei artykuł „W stronę równości na rynku pracy” mgr Anny Ciechanowskiej
i mgr Anny Wróblewskiej poświęcony został problematyce nierówności płci na rynku pracy. Autorki doszukują się przyczyn mniejszej aktywności zawodowej kobiet,
przede wszystkim w funkcjonowaniu stereotypów związanych chociażby z płcią, tradycyjnym podziale na przestrzeń publiczną i prywatną oraz w istnieniu poziomej i
pionowej segregacji zawodowej. Analizują różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz zastanawiają się, w jaki sposób obecny stan rzeczy zmienić.
Zbyt mało znane spojrzenie na problem wykluczenia społecznego przedstawiła
dr Agnieszka Jeran, która w artykule „Walka z wykluczeniem cyfrowym – konieczność czy fanaberia?” dowodzi, że choć postrzegane jest ono jako stosunkowo mało
dokuczliwe, ma jednak charakter spirali pogarszającej nieustannie sytuację osoby wy— 10 —

kluczonej. W odniesieniu do rynku pracy wykluczenie cyfrowe wiąże się z niemożnością dotarcia do ofert pracy i niemożnością podjęcia pracy, w której wymagane
są kompetencje cyfrowe. Autorka artykułu zwraca uwagę, że jedną z istotniejszych
kwestii związanych z walką z wykluczeniem cyfrowym jest potoczne łączenie tej formy wykluczenia z wiekiem. Tymczasem wymogi elastycznego rynku pracy obejmują
m.in. edukację całożyciową, ponieważ zmieniać się będą nie tylko zawody, ale i wykorzystywane narzędzia, w tym oprogramowanie. Kto nie będzie się rozwijał wraz z
nimi, pozostanie w tyle, niezależnie od tego, ile ma lat. Oznacza to, że walka z wykluczeniem cyfrowym jest koniecznością.
W tekście „Wykluczeni 50+ (na rynku pracy)” dr Alicja Kozubska przedstawiła sytuację ludzi po 50. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich miejsca na
rynku pracy. Autorka artykułu określiła sfery życia, w których osoby te narażone są
na marginalizację oraz wskazała różnorodne źródła wykluczenia. Warte podkreślania
jest także to, że w artykule zarekomendowane zostały działania pożądane dla zmiany
istniejącego stanu rzeczy.
Z nieco innej strony problem wykluczenia społecznego ukazała mgr Dorota Doktór, która w artykule „Demony starości” przybliżyła Czytelnikowi gerontologiczne
definicje starości, wprowadzając nas tym samym w świat trudnych problemów, związanych z wiekiem podeszłym. Wskazując na konieczność zmiany pełnionych przez nas
ról społecznych i podjęcia próby oswajania się ze starością, wyraźnie pokazała, że jest
ona kolejnym naturalnym etapem życia, zaś jej jakoś zależy wyłącznie od nas samych.
Dr hab. Halina Klepacz i dr Elżbieta Żółtowska to z kolei autorki artykułu „O
współzależności wskaźników ubóstwa w Polsce w latach 1996-2008”, w którym
skupiono się na analizie wskaźników zasięgu i głębokości ubóstwa oraz zagrożeniu
tym zjawiskiem. Istotne znaczenie miało także przybliżenie zmian w tendencji rozwojowej, dla różnych linii ubóstwa w Polsce w latach 1996-2008, co uczyniono według
typu biologicznego gospodarstwa domowego oraz jego przynależności do grupy społeczno-ekonomicznej.
Inny aspekt wykluczenia społecznego przedstawiła mgr Alicja Chyła. W artykule „Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe jako kwestia społecznie istotna”
przybliżyła trudne do zdefiniowania i zdiagnozowania zjawisko bezdomności. Tekst
przybliża jego wymiary, przyczyny oraz typy problemów, które utrudniają wyjście z
bezdomności. Ważnym zamierzeniem autorki artykułu było także zebranie i podsumowanie wniosków badaczy i praktyków, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Przybliżone zostały opinie ekspertów na temat przyczyn bezdomności oraz przedstawiono
formy pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskiem.
„Wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich w Polsce – zarys problemu”
to z kolei tekst mgr. Jacka Kukowskiego, w którym przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce, zestawione z danymi dotyczącymi wybranych państw członkowskich UE. Jednocześnie w artykule
wskazano na różne definicje samego długotrwałego pozostawania bez pracy oraz jego
przyczyny i skutki. Rekomendowane są także rozwiązania mające przyczynić się do
ograniczenia zjawiska bezrobocia.
— 11 —

Na ważny wymiar wykluczenia społecznego zwróciła uwagę mgr Monika Wirżajtys, która w artykule „Wykluczeni – przywróceni” przedstawiła sytuację więźniów
i osób chorych psychicznie na rynku pracy. Oprócz dyskryminacji, równie silnym
stygmatem okazuje się zarówno zapis o karalności, jak i orzeczenie o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych. „Wariat” czy „kryminalista” to nadal spotykane, a nawet jeszcze dość popularne określenia. Artykuł przedstawia obecną sytuację chorych psychicznie i byłych więźniów na rynku pracy, a jednocześnie zwraca
uwagę na konieczność systemowej pomocy osobom wykluczonym w powrocie do
społeczeństwa.
Na drugą część „Studiów i analiz europejskich” złożyły się prace studentów, z
których pierwsza to fragment pracy magisterskiej mgr Beaty Jurkowskiej „Prawa
człowieka i wolności narodowe w Turcji”. Autorka jest laureatką I miejsca konkursu
Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Z kolei drugi tekst to praca zaliczeniowa Marzeny Manii
„Dobre praktyki EFS – Centrum Integracji Społecznej w Osówku”, stanowiąca
przykład efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które przyczyniło się do zmiany życia społeczności lokalnej.
Trzecia i ostatnia część naszego półrocznika naukowego to recenzje wydawnicze
prac zbiorowych. Pierwsza z nich to recenzja publikacji Budowanie systemu wsparcia
dla rodziny – możliwości i ograniczenia pod redakcją Marzeny Sobczak-Michałowskiej i Alicji Kozubskiej. Dr hab. Zbigniew Węgierski, który zaliczył pracę tę do kręgu
ważnych rozważań o roli rodziny i jej współczesnych dylematach, podkreślił jej liczne walory naukowe i interdyscyplinarność. Z kolei publikacja Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski,
przygotowana pod redakcją Zbigniewa Czachóra i Mikołaja J. Tomaszyka, prezentuje
niezwykle ważny aspekt funkcjonowania Unii Europejskiej, w perspektywie bliskiego
(2011 rok), objęcia tej roli przez Polskę. Dr Radosław Potorski podkreśla jej zakres
merytoryczny, uznając go za bardzo ciekawy i wnoszący wiele do debaty naukowej
toczącej się w przedmiocie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
Numer 5/2010 półrocznika naukowego „Studia i analizy europejskie” to zbiór
rozpraw odnoszących się do istotnych problemów społecznych naszych czasów. Bo
przecież każdy z nas może być bezrobotnym, chorym, zaś starość będzie tym etapem
życia, którego doświadczać będzie większość z nas. Któż nie zetknął się z przykładami
nierówności na rynku pracy czy spychania na margines społeczny osób powyżej 45.
lub 50. roku życia? Któż spośród nas nie czytał lub nie słyszał o przypadkach bezdomności, problemach społecznych na obszarach wiejskich czy trudnym powrocie ludzi
chorych psychicznie i byłych więźniów do życia społecznego? Te wszystkie tematy,
tak ważne, nie tylko z punktu widzenia Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym, stały się podstawą naszych rozważań i próbą zabrania
głosu w europejskiej debacie na temat kwestii warunkujących dalszy rozwój i przyszłość Unii Europejskiej oraz jej obywateli.
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Europejskie strategie zwalczania ubóstwa i wykluczenia
społecznego a polityka społeczna Polski
(Wystąpienie podczas konferencji „problematyka ubóstwa
i wykluczenia społecznego kobiet w polityce państwa i regionu”,
21 czerwca 2010 r.)

Streszczenie: Społeczna Europa w gospodarce światowej, oparta na zatrudnieniu i równych
szansach dla wszystkich, to główny cel zreformowanej Agendy Lizbońskiej. W ramach tych
postanowień Unia Europejska zdecydowała się podjąć działania, zmierzające do zapewnienia
takiego rozwoju Wspólnoty, którego fundamenty oparte zostałyby m.in. na trwałym i zrównoważonym wzroście gospodarczym, unowocześnieniu i modernizacji europejskiego wymiaru socjalnego oraz działaniach na rzecz zapewnienia wewnętrznej spójności w wymiarze
gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W praktyce działania te oznaczały potrzebę
opracowania odpowiednich strategii oraz programów, które umożliwiłyby osiągnięcie równowagi ekonomicznej i bezpieczeństwa socjalnego. Dlatego też głównym celem artykułu stało się
przedstawienie najważniejszych postanowień Unii Europejskiej w tym zakresie oraz przybliżenie koncepcji, które stanowić mogą społeczno-ekonomiczne rozwiązania UE na rzecz grup
defaworyzowanych i socjalnego oblicza Wspólnoty.

Wstęp

W

trakcie trwającego od ponad 50 lat procesu integracji, wspólnotowy obszar socjalny kształtowany był niejako w wyniku walki między celami gospodarczymi
a sferą społeczną, w której zwyciężały przeważnie priorytety ekonomiczne. W tym
okresie pierwotna idea trwałego pokoju, będąca implikacją budowy jedności gospodarczej i politycznej Unii, wyblakła jednak i utraciła siłę oddziaływania. Na początku 2000 r. na skutek przemian wynikających z globalizacji, wspieranej przez nowe
technologie informatyczne i telekomunikacyjne, rosnącej konkurencji innych gospodarek światowych oraz pojawienie się strukturalnych barier wewnętrznych hamujących wzrost gospodarczy, Unia Europejska stanęła przed koniecznością gruntownych
przeobrażeń zgodnych z obowiązującymi modelami społecznymi i odpowiadających
wyzwaniom zbliżających się rozszerzeń. Szczególne znaczenie w nowym programie
odnowy Wspólnoty zajmowały działania nastawione na zapewnienie spójności spo— 13 —
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łecznej, co miało się przejawiać w podjęciu działań mających na celu ukształtowanie
nowego europejskiego modelu socjalnego.
Wraz ze Strategią Lizbońską (SL) działania związane z przeciwdziałaniem ubóstwu i marginalizacji społecznej zostały uznane przez Unię Europejską za najważniejsze cele procesu kształtowania europejskiego modelu społecznego1, zaś społeczny wymiar SL podkreślono wezwaniem do „wykorzenienia ubóstwa do 2010 r.”2 Od
tego momentu promowanie integracji europejskiej oraz sprzeciwianie się przejawom
wszelkiego rodzaju nierówności socjalnych na poziomie unijnym, przedstawiono w
formie europejskiej strategii, opartej na wiedzy i trwałym rozwoju gospodarczym.
Działania te wiązały się z przyjęciem przez Radę Europejską nowego modelu, opierającego się m.in. na zastosowaniu otwartej metody koordynacji służącej wymianie
najlepszych rozwiązań między państwami członkowskimi, a tym samym zapewnieniu
większej spójności działań w ramach Wspólnoty.
Unia Europejska mająca na uwadze fundamentalne prawa socjalne, zapisane m.in.
w Europejskiej Karcie Socjalnej podpisanej w Turynie 1961 r. czy Karcie Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych Pracowników z 1989 r., zaczęła stawiać
sobie za jeden z głównych celów wspieranie zatrudnienia oraz poprawę warunków
życia i pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony socjalnej, dialogu pomiędzy
pracownikami i pracodawcami, rozwoju zasobów ludzkich, a także zwalczaniu izolacji społecznej3.
Potwierdzeniem tych założeń były, określane również mianem europejskich strategii zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, dwa dokumenty, a mianowicie: Europejska Agenda Społeczna 2000-2005 i Europejska Agenda Społeczna
2006-2010.
Pierwsza z nich, Europejska Agenda Społeczna 2000-2005, przyjęta przez Radę
Europejską na posiedzeniu w Nicei, w roku 2000, podkreśliła konieczność tworzenia
nowych miejsc pracy o wysokiej jakości, osiąganiu równowagi pomiędzy elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem pracowników, równości płci czy modernizacji
systemów zabezpieczeń społecznych. Zaakcentowała ona także potrzebę zwalczania
ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji w celu promowania integracji społecznej.
Podczas posiedzenia zwrócono uwagę także na fakt, że zjawiska ubóstwa nie można całkowicie wyeliminować z życia społecznego. Istotne jest jednak to, aby państwa
członkowskie Unii Europejskiej podejmowały działania, które zostaną ukierunkowane na zmniejszanie jego skali.
Kontynuacja tych postulatów znalazła się w kolejnej Europejskiej Agendzie Społecznej, tym razem na lata 2006-2010, której przyświeca motto: „Społeczna Europa
w gospodarce światowej: zatrudnienie i szanse dla wszystkich”. Wśród jej priorytetów
1

R. Szarfenberg, Europejski model społeczny, [Online], dostępne: http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/
dlaczegoEMS.pdf, 15.05.2010.

2

R. Szarfenberg, Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej, [Online], dostępne: http://www.przeciw-ubostwu.brpo.gov.pl/pliki/1231141191.pdf, 16.06.2010, s. 9.

3

Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską z komentarzem, Warszawa 2002, ss. 323-324.
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zapisane zostały:
• walka z negatywnymi procesami demograficznymi;
• potrzeba stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy;
• mobilność;
• wspieranie integracji i spójności społecznej;
• walka z dyskryminacją;
• dialog społeczny i ustawodawstwo socjalne.
Agenda ta wyraźnie podkreśliła także konieczność zachowania i wzmocnienia
europejskiego modelu socjalnego, zrównoważonego wdrożenia czterech filarów Strategii Lizbońskiej, czyli współdziałania ze sobą gospodarki, polityki zatrudnienia, polityki społecznej i trwałego rozwoju oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego przekładającego się na wzrost dobrobytu4. Z kolei równe traktowanie i zwalczanie wszelkiego
rodzaju dyskryminacji oraz podejmowanie zdecydowanych działań w zakresie walki
z ubóstwem, uznano za te obszary, którym w nowym okresie 2006-2010, należało
poświęcić szczególną uwagę.
W miejscu tym należy podkreślić, że niezależnie od tego, czy będziemy się powoływać na wcześniejsze czy może na późniejsze dokumenty, ich podstawą będą zawsze
działania na rzecz społecznej integracji, rozumianej jako: prawo do pracy, godziwe
wynagrodzenie, edukacja, wspieranie rodzin i promowanie praw dzieci, wspieranie
zasad równości płci, mieszkalnictwo, dostęp do usług, usługi komunalne, pomoc dla
regionów miejskich i wiejskich, ale także zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, pomoc dla grup najbardziej zagrożonych czy wreszcie konieczność zaangażowania wszystkich instytucji w zwalczanie marginalizacji społecznej5.
Dla pełnej realizacji strategii na rzecz integracji społecznej, państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane zostały do przedstawienia Komisji Europejskiej
Narodowych Planów Działań na rzecz Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Programy te, które miały na celu poprawę dostępu do praw społecznych i
zwiększenie poziomu ich realizacji, uważa się za najważniejszy instrument osiągania
integracji społecznej w europejskim modelu społecznym6.
W Polsce podstawą tego planu działań są Narodowe Strategie Integracji Społecznej (NSIS), których do tej pory przygotowano trzy wersje na lata 2004-2006, 20062008, 2008-2010. Dokumenty te zostały ukierunkowane na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, ale także stanowią one próbę rzeczywistego odzwierciedlenia
partnerstwa z sektorem pozarządowym. Ważnym pojęciem zapisanym w pierwszej
z nich, obejmującej lata 2004-2006, okazało się „społeczne wykluczenie”, zaś wśród
4

Agenda Społeczna (2006-2010) Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Agendy Społecznej na
lata 2006-2010 (2004/2191(INI)), [Online], dostępne: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2005-0210+0+DOC+PDF+V0//PL, 15.06.2010.

5

Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej, [Online], dostępne: http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Pomoc_spoleczna/KPD_TAK.pdf, 16.06.2010; Krajowy Plan Działań
na rzecz integracji społecznej na lata 2008-2010, [Online], dostępne: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2561&langId=pl, 02.09.2010.

6

Ibidem, s. 21.
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obszarów priorytetowych odwoływano się do takich kwestii, jak:
• zapewnienie dostępu do edukacji, pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich;
• zapobieganie ryzyku wykluczenia;
• pomoc najbardziej narażonym (promowanie społecznej integracji kobiet i mężczyzn
zagrodzonych trwałym ubóstwem, eliminacja wykluczenia dzieci);
• mobilizacja wszystkich aktorów/organizacji ze sfery polityki i gospodarki społecznej7.
W przypadku Narodowej Strategii Integracji Społecznej na lata 2006-2008 za
czynniki mające najważniejsze znaczenie uznano:
• konieczność wsparcia rodzin, w szczególności dzieci;
• integrację poprzez aktywizację;
• mobilizację i partnerstwo8.
Z kolei ostatnia strategia na lata 2008-2010 to obszary ukierunkowane na działania związane z:
• przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci;
• integracją poprzez aktywizację;
• dostępem do wysokiej jakości usług społecznych9.
Cechą charakterystyczną przedstawionych Narodowych Strategii jest ich odnoszenie się zarówno do polityki zatrudnienia, jak i społecznej, rozumianej jednak szerzej
niż tylko świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i pomocy społecznej.
W miejscu tym zaznaczyć należy, że Narodowa Strategia Integracji Społecznej, pozostając na poziomie wyznaczenia celów i wskazując dlań wymierne wskaźniki, nie
formułowała konkretnych działań. Wskazuje tylko ich przykłady, co ma zastosowanie
chociażby w przypadku tzw. dobrych praktyk.
Od 2006 r. w Polsce obok Strategii Integracji Społecznej mówi się o Procesie
Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej (Social Protection and Social
Inclusion Process)10. Od tego czasu najważniejszymi dokumentami krajowymi są raporty, które w Polsce określone zostały mianem Krajowego Programu „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna”, sporządzanego co 3 lata11. Obecnie mamy
do czynienia z programem na lata 2008-2010, który został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w związku z uczestnictwem Polski w otwartej
metodzie koordynacji Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i
7

S. Golimowska, Narodowy Plan Rozwoju a Narodowa Strategia Integracji Społecznej, [Online], dostępne: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/stanislawa_golinowska_integracja_spoeleczna.pdf, 16.06.2010.

8

R. Szarfenberg, Europejska strategia antywykluczeniowa, [Online], dostępne: http://www.ips.uw.edu.pl/
rszarf/pdf/eps_pkeapn.pdf, 16.06.2010, s. 7.

9

Ibidem.

10

Ocena Krajowego Programu „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna” na lata 2008-2010 (zawarta została w ekspertyzie opracowanej dla PK EAPN), [Online], dostępne: http://www.ips.ue.edu.
pl/rszarf/pdf/ocena_KPZSiIS%202008_2010.pdf>, 13.06.2010.

11

R. Szarfenberg, Strategia antywykluczeniowa, [Online], dostępne: http://www.przeciw-ubostwu.brpo.
gov.pl/pliki/1231141191.pdf, 16.06.2010, s. 11.
— 16 —

Europejskie strategie zwalczania ubóstwa a polityka społeczna Polski

integracji społecznej. Dokument ten obejmuje trzy obszary działań:
• integrację społeczną;
• system emerytalny;
• opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową12.
Oprócz działań mających na celu poprawę efektywności otwartej metody koordynacji, która jest metodą wzajemnej pomocy, wzajemnego uczenia się i wymiany informacji na terenie Unii Europejskiej, priorytetem dokumentu jest również wzmocnienie interakcji pomiędzy otwartą metodą koordynacji w polityce społecznej a Strategią
Lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia13.

Nowe koncepcje ekonomiczno-społeczne
Jak wskazują raporty z realizacji przedstawionych strategii, prawidłowy wzrost
gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy nie zwiększają automatycznie spójności społecznej ani nie poprawiają sytuacji osób najbardziej marginalizowanych
w naszym społeczeństwie. Konieczne okazuje się wypracowanie aktywnej polityki
integracji i aktywnej polityki rynku pracy, których bezpośrednimi odbiorcami będą
osoby najbardziej defaworyzowane. Wynika to przede wszystkim z faktu, że posiadanie pracy uważane jest za najlepszy sposób na uniknięcie wykluczenia. Problem tkwi
jednak w tym, że najbardziej defaworyzowani są też często najbardziej oddaleni od
rynku pracy.
Dlatego też Unia Europejska w ciągu kilku ostatnich lat przedstawia nowe koncepcje społeczno-ekonomiczne, mające zaradzić tej sytuacji. Najważniejsze znaczenie
mają tutaj następujące programy: ekonomia społeczna, flexicurity oraz programy:
welfare mix, welfare pluralism, welfare society.
Pierwsza z nich, ekonomia społeczna, nazywana także rynkiem pełnym wartości, to efekt rozwoju solidarnościowej myśli francuskiej i nowy element europejskiego
wymiaru socjalnego. „Przedsiębiorstwo społeczne”14, bo z takim określeniem także
możemy się spotkać, to koncepcja, która opiera się na trzech zasadach:
• potrzebie określenia nowej demokracji uczestniczącej (dobrego państwa);
• wzmocnieniu polityki zatrudnienia;
• dążeniu do połączenia i harmonizacji sektora publicznego ze społecznym.
Wśród kolejnych cech charakteryzujących ekonomię społeczną wymienia się również przedsiębiorczość, solidarność i potrzebę współpracy, choć kluczową zasadą w
tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku15. Oznacza to
12

Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna, [Online], dostępne: http://www.mpips.gov.pl/index.
php?gid=1139, 16.06.2010.

13

Ibidem.

14

Co to jest ekonomia społeczna?, [Online], dostępne: http://www.ngo.pl/x/433225;jsessionid=1A527A83B066E82638B3E2E93AAF6BB7, 09.09.2010.

15

Ibidem.
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więc, że dla jednostek z obszaru ekonomii społecznej istotne znaczenie, obok celu gospodarczego, ma także misja społeczna. Dlatego też podmioty ekonomii społecznej,
mając na uwadze potrzebę zaspokojenia potrzeb swoich członków, często wykonują
zadania, z których państwo lub inne podmioty gospodarcze nie mogą sobie w dostatecznie dobry sposób poradzić. To z kolei wpływa na fakt, że koncepcja ta odgrywa
kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Nie tylko zapobiega wykluczeniu
społecznemu i łagodzi napięcia społeczne, ale także pozwala wykorzystywać zasoby
ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, a tym samym ma przemożny wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego16.
W miejscu tym pojawia się więc pytanie o podstawy, które umożliwiły rozwój ekonomii społecznej? Powołując się na opinie ekspertów, należy podkreślić, że na fakt ten
bez wątpienia wpłynął koniec dominacji teorii neoliberalnej w Europie i na świecie.
Jednak za podstawową przyczynę rozwoju ekonomii społecznej uznaje się kryzys gospodarczy i pokładanie zbyt dużej ufności w „niewidzialną rękę” rynku i maksymalizację zysku17. Biorąc pod uwagę, że jej najważniejszym zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu18, jest ona właściwą koncepcją na obecne, trudne czasy.
Drugą koncepcją mającą ogromne znaczenie w budowaniu właściwej struktury
rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego ma polityka flexicurity. Flexicurity to neologizm powstały na skutek połączenia ze sobą dwóch angielskich wyrazów: flexibility
(elastyczność, giętkość, podatność) oraz security (bezpieczeństwo, gwarancja, ochrona)19. Utworzony na potrzeby przygotowanego w 1999 r. w Danii programu reform w
ramach struktury rynku pracy20, stanowi obecnie w Unii Europejskiej odpowiedź na
to, w jaki sposób osiągnąć konkurencyjną gospodarkę, wysoki stopień zatrudnienia,
gwarancję bezpieczeństwa socjalnego oraz sprawne finanse publiczne21. Sens flexicurity, sprowadzający się do dwóch słów: „elastyczność” i „bezpieczeństwo”, buduje układ
określany bardzo często mianem „złotego trójkąta”22, którego wierzchołki tworzą filary duńskiego systemu dobrobytu społecznego. Pierwsza z części tego układu budowana jest przez silny i elastyczny rynek pracy funkcjonujący na podstawie dwóch zasad:
„pewność zatrudnienia zamiast pewności miejsca pracy” oraz „nowe szanse osobiste dzięki gotowości do zmian przy ograniczonym ryzyku”23. Drugim wierzchołkiem
16

Ibidem.

17

R. Kowalczyk, Ekonomia społeczna – reaktywacja, [Online], dostępne: http://www.euranet.eu/pol/Raporty/Ekonomia-Spoleczna-Przyszlosc-Europy, 23.09.2010.

Ekonomia społeczna,
23.09.2010.

18

[Online],

dostępne:

http://www.nowesciezki.pl/strona,strona,ekonomia,

19

Szerzej na ten temat: P. Madsen, The Danish Model of ‘flexicurity’: experiences and lessons, „Transfers”
2004, t. 10, Nr 2, ss. 188–206.

20

T. Wilthagen, F. Tros, op. cit.

21

Zob. M. Nectoux, L. Maesen, From Unemployment to Flexicurity – opportunities and Issues for Social
Quality In the Word of Work In Europe, ‘European Journal of Social Quality’ 2003, t. 4, Nr ½, s. 2.

22

A. Kądziorska, Flexicurity – the new avenue to competitive labour market, [w:] ‘Economic Issues in Practice’ (ed.) B. Kryk, T. Bernat, Szczecin 2005, s. 225.

23

M. Mendza-Drozd, Opinia EKES w sprawie elastyczności i pewności zatrudnienia (flexicurity). Przypadek Danii (maj 2006), [Online], dostępne: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/212749.html,
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„złotego trójkąta” jest hojny system socjalny. Podstawową rolę w sferze duńskiego
bezpieczeństwa socjalnego odgrywają przede wszystkim zasiłki dla osób bezrobotnych24, które przy wysokim poziomie elastyczności rynku pracy zapewniają „spokój”
związków zawodowych. Z kolei trzecią część „złotego trójkąta” tworzy efektywny system rynku pracy, opierający swoje funkcjonowanie na aktywnych przedsięwzięciach.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy to przede wszystkim działania
promujące doradztwo i edukację, umożliwiające zdobycie zatrudnienia tym, którzy
je utracili. Układ ten promuje aktywne programy szkoleniowe, ułatwiające powrót
na rynek pracy osobom, które znalazły się poza jego strukturami lub podwyższenie
kwalifikacji przez tych pracujących, którym grozi utrata zatrudnienia. Ważną rolę odgrywają praktyki zawodowe oraz programy promujące samozatrudnienie.
Biorąc pod uwagę procesy globalizacyjne, rozwój nowych technologii i przeobrażenia w ramach struktury społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się
populacji, nowe zjawiska w ramach struktury rynku pracy były nieuniknione. Doświadczenia i wyniki osiągnięte przez Danię w zakresie flexicurity, dla wielu w Unii
Europejskiej uznane zostały za „europejskie lekarstwo” na społeczne bolączki UE oraz
za sposób zapewnienia obywatelom Europy dobrego zatrudnienia na każdym etapie
rozwoju zawodowego oraz możliwości pogodzenia życia osobistego z pracą.
W dobie kryzysu państwa dobrobytu społecznego i prób określenia na nowo jego
podstaw, w czasach rosnącego popytu na opiekę i licznych przeobrażeń w ramach
sfery pracy, coraz częściej podkreśla się, że w przyszłości systemy opieki społecznej
powinny zostać zdominowane przez sektor prywatny i organizacje non profit. W odpowiedzi na te zapotrzebowania, w Unii Europejskiej obserwować możemy proces
kształtowania się kolejnych koncepcji, wśród których najważniejsze znaczenie odgrywają trzy: welfare mix, welfare pluralism, welfare society. Koncepcje te są poszukiwaniem nowych rozwiązań w ramach polityki społecznej, opartej na różnych
podmiotach publicznych i prywatnych oraz na trzecim sektorze, odgrywającym coraz
poważniejsza rolę, szczególnie na poziomie lokalnym.
Pierwsza z nich, welfare mix, nazwana została „kulturą kontraktu i rynku usług
społecznych”25. Welfare mix, czyli stosowanie form mieszanych w polityce społecznej26, jawi się jako system, w którym zarówno rząd, sektor prywatny i organizacje pozarządowe dominują w obszarze, który do tej pory zarezerwowany był wyłącznie dla
państwa. W koncepcji tej nie tylko wzrasta współzależność między władzą publiczną
10.09.2006.
24

C.H. Frederiksen, Contribution of labour flexibility to social cohesion (speech for the conference), „Reconciling Labour flexibility with social cohesion”, No 15, November 2005, [Online], dostępne: http://www.
ambsantiago.um.dk/NR/rdonlyres/CDCAA5C4-117F-4407-AF22-1CB7162ABA9B/0/strasbourgflexicuritycharlaingl%C3%A9s.doc, 15.09.2006, s. 2.

25

E. Leś, Rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polskiego dialogu obywatelskiego
i demokracji uczestniczącej, [Online], dostępne: www.ngo.pl/files/pozytek.ngo.pl/public/EwaLes.doc,
09.08.2010.

26

M. Grewiński, Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie? – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej, [Online], dostępne: http://mirek.grewinski.pl/dane/ksiazki/artykuly/integracja_czy_dezintegracja_uslug.pdf, 09.08.2010, s. 6.
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i grupami zawodowymi w kształtowaniu polityki, ale przede wszystkim organizacje
non profit uznane zostały jako równoprawni partnerzy władz publicznych i grup zawodowych. Analizując system welfare mix można stwierdzić, że jego struktura opiera się na czterech filarach. Pierwszymi z nich są państwo – utożsamiane ze stróżem
prawa i sektor pozarządowy (non profit) – kojarzony nie tylko z dobroczynnością,
ale przede wszystkim z wielowartościowymi organizacjami, których role społeczne i
polityczne mogą być tak samo ważne jak ekonomiczne. Istotne znaczenie ma także
sektor rynkowy (for-profit) – utożsamiany z zyskiem oraz rodzina, grupy sąsiedzkie
i przyjacielskie27 – ostoja wartości i solidarność, gwarant dobrobytu (ryc. 1)28.
Z kolei drugą koncepcją, mającą na celu dokonanie przeobrażeń w obszarze socjalnym, jest welfare pluralism, określane jako pluralizm instytucjonalny sfery społecznej29. Podobnie jak welfare mix, także i ten program charakteryzuje się odstąpieniem
od kierowniczej roli państwa w polityce społecznej na rzecz sektora pozarządowego,
biznesowego i instytucji międzynarodowych30. W tym wydaniu pluralizm odnosi się
do produkcji świadczeń i dostarczania usług społecznych, zdecydowanie rzadziej do
pozostałych obszarów w ramach polityki społecznej. Koncepcja ta nie staje w opozycji
do państwa. Stara się raczej dowartościować pozostałe sektory, zawracając uwagę na
ich możliwości w zakresie kształtowania dobrobytu społecznego. Choć za swoją podstawę welfare pluralism uznaje silne i aktywne społeczeństwo oraz rozwój kapitału
społecznego, to jednak największe znaczenie ma postawienie znaku równości między
rynkiem, państwem, społeczeństwem obywatelskim i trzecim sektorem. To program
ten wyróżnia i jednocześnie wyraźnie łączy z koncepcją welfare mix.
W opozycji wobec tradycyjnego welfare state stoi welfare society31, czyli opiekuńcze społeczeństwo czy społeczeństwo dobrobytu. Koncepcja ta, będąca rodzajem
wspólnoty, zaangażowana jest w pomoc osobom i grupom poszkodowanym. Solidar27

M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism, „Polityka Społeczna”,
nr 5/6, 2006, ss. 10-11.

28

J. Vogel, The European ‚Welfare Mix’: Institutional Configuration and Distributive Outcome in Sweden
and the European Union. A Longitudinal and Comparative Perspective, Department of Sociology,
University of Umeå, Sweden 1999, ss. 32-34.

29

M. Grewiński, Integracja czy dezintegracja, op. cit.

30

Ibidem.

31

Welfare state, państwo dobrobytu, państwo socjalne czy też państwo opiekuńcze, bo z takimi określeniami najczęściej możemy się spotkać, to koncepcja uważana za jedno z największych polityczno-ekonomicznych osiągnięć nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego, odzwierciedlająca wzrost
znaczenia i roli państwa w XX w. To zarówno koncepcją państwa, jak i społeczeństwa, która w głównej mierze ukształtowana została tuż po 1945 r. Zgodnie z opinią Asa Briggsa: „Państwo dobrobytu
to takie państwo, w którym zorganizowana siła wykorzystywana jest świadomie (poprzez politykę i
administrację) w celu modyfikowania efektów działania sił rynkowych przynajmniej w trzech kierunkach – po pierwsze, poprzez gwarantowanie jednostkom i rodzinom minimalnego dochodu niezależnie od rynkowej wartości ich majątku, po drugie, poprzez zawężenie zakresu braku bezpieczeństwa
w taki sposób, aby umożliwić jednostkom i rodzinom sprostanie pewnym niekorzystnym sytuacjom
społecznym [...] i po trzecie, poprzez zapewnienie, że wszyscy obywatele bez względu na ich status
lub pochodzenie, otrzymywać będą usługi socjalne w pewnym określonym zakresie na najwyższym
dostępnym poziomie” (A. Briggs, The Welfare State in Historical Perspective, „European Journal of Sociology”, Vol. 2, ss. 221-259).
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ność społeczna, uważana za najważniejszą zasadę tej koncepcji, rozumiana jest jednak
jako próba zaangażowania się w pomoc osobom i grupom szczególnie poszkodowanym, ale poprzez udzielenie im pomocy, a nie rozwiązanie za nich problemów. W tym
zakresie najważniejszą rolę do odegrania mają organizacje pozarządowe i podejmowanie inicjatyw oddolnych.
Analiza przedstawionych koncepcji wyraźnie wskazała, że w zakresie europejskiej
polityki społecznej państwo utraciło rolę dominanty, choć w dalszym ciągu jest ono
liczącym się podmiotem. W Europie, szczególnie w Wielkiej Brytanii i RFN, coraz
ważniejszą rolę do odegrania ma sektor obywatelski, samorządowy i komercyjny. W
Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. W dalszym ciągu to państwo decyduje o sferze
dobrobytu, choć zmiany legislacyjne i instytucjonalne dają nadzieję na zmianę tej sytuacji. Oczywisty stał się fakt, że państwo nie jest w stanie zorganizować wszystkich
usług społecznych, zaś obywatele mają prawo wyboru, od kogo i na jakich zasadach
chcą otrzymywać usługi32.

Podsumowanie
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym to czas, w którym
Unia Europejska stara się zwrócić uwagę na najbardziej dotkliwe problemy naszych
czasów. Do sposobów na ich rozwiązanie zalicza się europejskie strategie, które oprócz
walki z negatywnymi procesami demograficznymi, potrzebą stworzenia większej
liczby lepszych miejsc pracy, podkreślaniem znaczenia mobilności i koniecznością
wspierania integracji i spójności społecznej, wskazują na konieczność prowadzenia
dialogu społecznego, zapobieganie ryzyku wykluczenia i walkę z wszelkiego rodzaju dyskryminacją. W Unii XXI w. to jednak nie wystarcza. Potrzebne są konkretne
propozycje, które znajdą zastosowanie na obszarze całej UE. Za takie uznaje się m.in.
flexicurity i ekonomię społeczną czy w końcu koncepcję welfare mix, welfare pluralism i welfare society. Pozostaje więc nadzieja, że przedstawione w artykule programy
przyczynią się bezpośrednio do skutecznej walki ze zjawiskami, które pozostają palącymi problemami zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej.

32

M. Grewiński, Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? – o przeobrażeniach welfare state, [Online], dostępne: http://mirek.grewinski.pl/dane/ksiazki/artykuly/jaka_przyszlosc_panstwa_opiekunczego_o_
przeobrazeniach_welfare_state.pdf, 09.09.2010.
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Ubóstwo i wykluczenie społeczne
a nowe warunki działania ekonomicznego

Streszczenie: Poniższy tekst traktuje o zmianach w rzeczywistości społeczno-gospodarczej,
dokonujących się w czasie kryzysu ekonomicznego, z którym zmaga się współczesny świat.
Pokrótce charakteryzuje warunki działania współczesnej gospodarki, podkreślając istotę wielkich zmian. W tym kontekście zwraca uwagę na trudny proces podejmowania decyzji w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi Europa. W artykule podjęto tematykę ubóstwa i wykluczenia
społecznego, wynosząc ją do rangi zasadniczego problemu państw Unii Europejskiej. Poznanie nowej sytuacji gospodarczej i uświadomienie sobie wagi przemian przedstawiono jako
fundament poprawy ekonomicznej sytuacji społeczeństwa Europy.

Wstęp

D

nia 22 października 2008 r. Parlament i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję1,
zgodnie z którą rok 2010 został ogłoszony „Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym2”. W kontekście kryzysu finansowego, z jakim
zmaga się współczesny świat, był to wyjątkowo dobry wybór wspominanych instytucji Unii Europejskiej (UE). Jak donoszą służby Organizacji Narodów Zjednoczonych,
ponad 1,2 mld ludzi na świecie żyje za mniej niż 3 zł dziennie. Około 850 mln ludzi
głoduje3. Według danych Banku Światowego, pierwsza z dwóch przerażających liczb
zwiększy się o ponad 53 mln osób4. Dane Komisji Europejskiej wykazują, iż około
1

Decyzja Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008, [Online], dostępne: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:pl:PDF, 16.09.2010.

2

Rok 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, [Online], dostępne: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1335,
08.09.2010.

3

B. Niedzielski, Rośnie skala i zasięg ubóstwa na świecie, eGospodarka.pl, [Online], dostępne: http://
www.egospodarka.pl/38909,Rosnie-skala-i-zasieg-ubostwa-na-swiecie,1,51,1.html, 08.09.2010.

4

Ibidem.
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84 mln Europejczyków zagrożonych jest ubóstwem5. Dane Eurostatu z lipca 2010 r.
świadczą o 10-procentowej stopie bezrobocia w strefie euro6.
Jednym z celów istnienia Unii Europejskiej, oprócz integracji społecznej, jest zapewnienie jej mieszkańcom pełnego zabezpieczenia społecznego7. Dlatego też tematyka przewodnia roku 2010 doskonale wpisuje się w nowo powstałe warunki działania gospodarki wspólnotowej i narodowych. Celem artykułu jest zarysowanie istoty
zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej, którą też jego autor pokrótce charakteryzuje oraz warunków działania w sytuacji kryzysu gospodaw kontekście walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Kryzys gospodarczy już spowodował, że dojdzie
do opóźnienia zapowiadanej przez Jacques’a Dioufa, szefa Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), redukcji liczby ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa. Obecna sytuacja sprawia, iż przewiduje się jeszcze
pogorszenie tego stanu, a ewentualna poprawa i redukcja niepokojących liczb o około
50% jest według aktualnych szacunków możliwa dopiero w roku 21508. Przytoczone
liczby przewidują rozwój przy zachowaniu obecnych warunków działania i postrzegania rzeczywistości ekonomiczno-gospodarczej.

Nowa rzeczywistość – nowe wyzwania
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest w zaistniałej sytuacji gospodarczej szczególnie trudną i ważną sprawą. Kryzys i specyficzne okoliczności, jakie
warunkują możliwości podejmowania decyzji oraz działania mające na celu ich realizację, zdecydowanie nie ułatwiają procesu. Europa i jej instytucje, a przede wszystkim
państwa wchodzące w jej skład, muszą zmierzyć się z panującą sytuacją i w jej obliczu
zmaksymalizować skuteczność swoich działań.
Wszelkie kryzysy ekonomiczne powodują, że najpierw tracą najubożsi. Najczęściej
to tych najsłabszych w społeczeństwie dotyka dramat ubóstwa i wykluczenia społecznego – ludzie z najniższym wykształceniem, bezrobotni, pozostający w środowiskach
patologicznych są potencjalnie najbardziej bezbronni, w obliczu często drastycznych
przemian ekonomicznych, których bezpośrednio doświadczają. Ubóstwo i wykluczenie społeczne niosą ze sobą ogromne negatywne konsekwencje dla społeczeństwa.
Powodują wzrost przestępczości oraz ogólny spadek dobrego samopoczucia społeczeństwa. Przede wszystkim rosną wydatki przeznaczone na pomoc społeczną tym
ludziom. Nie dość, że opisywana grupa społeczna, czyli najubożsi właśnie, przestaje
generować wpływy do budżetu i ruch ekonomiczny na rynku, to jeszcze drenuje bu5

Europa łączy siły w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, [Online], dostępne: http://
www.2010againstpoverty.eu/about/?langid=pl, 02.09.2010.

6

Euro area unemployment rate stable at 10.0%, [Online], dostępne: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_PUBLIC/3-31082010-BP/EN/3-31082010-BP-EN.PDF, 02.09.2010.

7
8

Rok 2010, op. cit.
S. Kalinowski, Parę słów o kryzysie, ubóstwie i pomocy społecznej, LIBERTE!, [Online], dostępne:http://www.liberte.pl/component/content/article/716.html, 10.09.2010.
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dżet w znaczącym stopniu z pieniędzy, które mogłyby zostać spożytkowane na zaspokojenie innych palących potrzeb, takich jak infrastruktura państwowa czy opieka zdrowotna. Zakrojone na szeroką skalę kompleksowe rozwiązania wspomagające
walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym mogą okazać się jedynym panaceum
na wciąż pogarszającą się sytuację na rynkach światowych. Nadmiernie rosnące wydatki społeczne są jedną z przyczyn hamowania rozwoju gospodarczego. Oczywiście
dobrze spożytkowane i przeznaczone na pomoc dla odpowiednich środowisk mogą
podtrzymać koniunkturę i pobudzić lub przynajmniej podtrzymać popyt konsumpcyjny, a co za tym idzie, również podaż. Zaistniały kryzys ma szansę stać się impulsem
do pozytywnych przemian systemów pomocy społecznej, jakie panują w Europie.
W kontekście zachodzących zmian ekonomicznych niezwykle ważną sprawą jest
poparcie społeczne dla przeprowadzanych działań w ramach walki z ubóstwem naprawdę dużym wyzwaniem. Nie tylko rozwiązania proponowane w przekazach powinny być zrozumiałe, ale też ich dostarczenie skuteczne. Ważny jest też pozytywny
wymiar przekazu.
Trudna rzeczywistość zawsze komplikuje proces dochodzenia do decyzji. Podejmowane są one w warunkach, które możemy określić warunkami ryzyka oraz niepewności. W pierwszej sytuacji wiemy, że podjęta decyzja będzie mieć konsekwencje,
będzie ich wiele, znamy też prawdopodobieństwo ich wystąpienia. W warunkach nie-pewności nie znamy prawdopodobieństwa wystąpienia konsekwencji danej decyzji.
Instytucje państwowe i UE są w stanie kreatywnie – przy wykorzystaniu doświadczeń
swoich i środowisk międzynarodowych – dążyć do optymalnych rozwiązań gospodarczych. Łącząc systemy aksjologiczne różnych grup społecznych, politycznych, filtrując odpowiednio napływające z ich strony bodźce, można zwiększać swoje szanse
na podjęcie najlepszej w danych warunkach decyzji9. Trzeba zaznaczyć, że tego typu
procesy są obarczone dużym poziomem trudności, głównie ze względu na ilość danych koniecznych do przetworzenia w przebiegu decyzyjnym.
Sytuacja kryzysowa powoduje, iż rozstrzygnięcia związane z istniejącym lub nadchodzącym zagrożeniem, muszą być podejmowane szybko i zdecydowanie. Ośrodki
decyzyjne powinny być zmniejszane do gwarantującego takie działania optymalnego
minimum. Sytuacja kryzysowa, jak się często zauważa, może doprowadzić do zwiększonej integracji podmiotów wchodzących w skład instytucji, jednakże równocześnie
niesie ze sobą zagrożenie, szczególnie przy niepowodzeniach, rozpadu struktur organizacji. Niezwykle ważna jest też ilość informacji docierających do ośrodków decyzyjnych. Muszą być one niezwykle starannie, jak już wcześniej wspomniano, filtrowane,
aby nie doprowadzić do powstania sytuacji przeciążenia informacyjnego10.
Warunki pracy w rzeczywistości kryzysu powodują, iż czas, w jakim podejmowanesą decyzje, staje się jedną z kluczowych determinant działania. Szybkie, adekwatne
reagowanie jest kluczem do prowadzenia mających pozytywne skutki sukcesywnych
9

Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa – Kraków 2000, s. 59.

10

M. Wielgo, Istota i mechanizm podejmowania decyzji politycznych, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 3 (8)
2006, ss. 215-217.
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działań11. Szybkie i sprawne działanie jest konsekwencją dobrego zarządzania informacją.
Świadomość występowania ubóstwa i wykluczenia społecznego w państwach należących do Unii Europejskiej jest duża, co jednak nie przekłada się wśród wielu podmiotów na poprawę sytuacji najgorzej sytuowanych obywateli. Ponad 70% obywateli
UE uważa, że jego państwo boryka się z problemami ubóstwa, zaś 84% wyraża pogląd,
że ono rośnie12. Według Europejczyków, najdokładniej problem oddają statystyki
prezentujące bezrobocie oraz wysokość płac, jeżeli chodzi o zjawiska społeczne, zaś w
odniesieniu do czynników indywidualnych najczęściej wymienia się utrudnione warunki startu życiowego połączone z ubóstwem rodzinnym. Najczęściej wymieniane,
jako przyczyny ubóstwa są brak wykształcenia oraz kwalifikacji. Najbardziej zagrożone ubóstwem są osoby bezrobotne13. Wśród pozostałych przyczyn wymienia się brak
dochodu gwarantującego zapewnienie minimalnych potrzeb socjalnych. Często dołącza się do tych czynników również pewne rodzaje dyskryminacji. Jednocześnie należy
założyć, że znalezienie się jednostki w takich okolicznościach musi być niezależne od
jej chęci, działań i świadomości.
Przedstawione wyniki badań, przeprowadzone przez instytucje Unii Europejskiej
wśród swoich obywateli, pokazują, jak istotną rolę odgrywa gospodarka, a także problemy, które niewątpliwie nasilają się w wyniku rozwoju i przebiegu kryzysu gospodarczego. Uświadomienie sobie nowych warunków działania jest kluczowe dla poprawy i zahamowania rozwoju negatywnej sytuacji, jaka kształtuje się w Europie.
Walka z kryzysem powinna zostać poparta przez uświadomienie sobie przez
wszystkich uczestników życia ekonomicznego wszystkich warunków, w jakich światowa gospodarka, w obliczu zachodzących przemian, ma działać. Podejmując decyzje,
zawsze działamy w warunkach niedookreślonych, jeżeli chodzi o stan wiedzy o sytuacji14. Jedną z najlepszych analiz nowej rzeczywistości rynkowej proponuje Philip
Kotler wraz z Johnem Caslionem w swoim dziele Chaotics15. Prezentują oni niewiadome, z którymi przyjdzie zmierzyć się rynkowi światowemu w dłuższej perspektywie,
działającemu w zupełnie nowych warunkach. Zamieszczona tabela (tab. 1) określa,
jak definiują oni nową rzeczywistość. Pokazuje, jakie zmiany w działaniach i postrzeganiu rynku zaszły w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Jak widać,
decyzje i działania są podejmowane w warunkach dużej niepewności i w tej perspektywie najistotniejsze staje się odpowiednie poznanie sytuacji, rysujących się możliwości, szans czy zagrożeń.

11

Ibidem.

12

Badanie Eurobarometru – ubóstwo i wykluczenie społeczne 2009, [Online], dostępne: http://
www.2010againstpoverty.eu/extranet/Eurobarometre_091216_PL.pdf, 06.09.2010.

13

Ibidem.

14

J. Woleński, Teoria decyzji politycznych a teoria decyzji, w: A. Bodnar, W.J. Szczepański (red.), Decyzje
polityczne w systemach społecznych, Warszawa 1987, s. 21.

15

P. Kotler, J.A. Caslione, Chaotics. The Business of managing and marketing in the age of turbulence, New
York 2009, s. 16.
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TABELA 1. STARA I NOWA RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA – PORÓWNANIE
Czynnik

Sytuacja przedkryzysowa

Nowa rzeczywistość

Cykle gospodarcze

Przewidywalne

Brak

Wzrosty

Określone (przeciętnie co 7 lat)

Nieregularne, nieprzewidywalne

Spadki i recesje

Określone (przeciętnie co 10
miesięcy)

Nieregularne, nieprzewidywalne

Potencjalny wpływ na
przedsiębiorstwa

Niski

Wysoki

Ogólna charakterystyka
sposobu inwestowania

Ekspansywne, wielokierunkowe

Ostrożne, ukierunkowane

Tolerancja ryzyka rynkowego

Akceptowanie

Unikanie

Nastawienie konsumenc- Pewność siebie
kie

Niepewność

Preferencje konsumenc- Stabilne, ewoluujące
Pełne lęku i niepewności
kie
Źródło: opracowanie na podstawie: P. Kotler, J.A. Caslione, Chaotics. The Business of managing
and marketing in the age of turbulence, New York 2009, s. 16.

Unia Europejska w kontekście walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
powinna pomóc w uświadamianiu sobie nowych wyzwań, przed jakimi stawiani są
głównie przedsiębiorcy po to, aby dalszy rozwój zapobiegał pogarszaniu się sytuacji
ekonomicznej. Powtarzając za autorami przytaczanego już opracowania Chaotics. The
Business of managing and marketing in the age of turbulence, jednymi z głównych
niewiadomych, z jakimi będą musiały zderzyć się rządy państw UE, są problemy energetyki, zwłaszcza rola ropy, gazu i nadchodzące zmiany klimatyczne16. Wielką rolę
będą odgrywały takie mocarstwa, jak Rosja czy Chiny, dlatego też niezwykle istotna
będzie sytuacja polityczna tych państw. Ważny będzie także ich bezpośredni rozwój
gospodarczy. Wraz z notowanym, coraz większym wzrostem gospodarczym Indii, nastąpi rozwój nowego układu wielobiegunowego sił, zaś rola dotychczasowych głównych graczy, w tym Stanów Zjednoczonych, zostanie ograniczona17. Pamiętać należy
o kontroli przyrostu naturalnego, co będzie powodowało zwiększenie popytu na
energię, żywność, wodę, a także spowoduje dalsze przesuwanie mocy przerobowych
gospodarek światowych w stronę Wschodu18. Nie można także zapominać o zapalnych ogniskach konfliktów na kuli ziemskiej oraz o sporach militarnych, jakie trwają,
16

Autorzy wiążą zmiany klimatyczne głównie z problemem nacjonalizacji surowców naturalnych, podkreślając rolę, jaką będą odgrywały niedobory wody pitnej.

17

P. Kotler, J.A. Caslione, Chaotics, op. cit., ss. 9-10.

18

Ibidem, s. 9.
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a równocześnie mogą zostać wygenerowane w ciągu najbliższych lat. Wszystkie te
czynniki należy wziąć pod uwagę, myśląc o rozwoju gospodarczym i podejmowaniu decyzji ekonomicznych w ciągu najbliższych lat. Oczywiście ich szersza prezentacja i omówienie przedstawiona jest w przytaczanej książce Philipa Kotlera i Johna Caslionego.

Podsumowanie
Jest oczywiste, że państwa Unii Europejskiej, w obliczu kryzysu ekonomicznego,
stanęły w trudnej sytuacji walki z palącym problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Być może działania Unii Europejskiej, uświadamiające wszystkim, z jak
wielkim problemem mamy do czynienia, pomogą zrewidować dotychczasowe polityki społeczne państw członkowskich.
Adaptacja do nowych warunków ekonomicznych jest kluczowa w kontekście walki z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Skuteczne działanie i podejmowanie
optymalnych decyzji wymaga jak największej wiedzy oraz informacji potrzebnych do
prawidłowego przebiegu tego procesu. Bardzo ważne w tej sytuacji jest popularyzowanie jak największej ilości danych przydatnych przedsiębiorcom w ich działaniach.
Wśród odbiorców przekazu związanego z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym powinny znaleźć się głównie elity społeczno-gospodarcze, czyli osoby, które
mocno związane są z przestrzenią naukową, kulturową oraz oczywiście gospodarczą,
będące często fundamentem elit politycznych. Ważne jest też dostarczenie informacji,
nie tylko na szczeblu makro, ale przede wszystkim mikro. Niezwykle istotne dla europejskiej gospodarki będzie przystosowanie się w jak najszybszym tempie do panujących warunków, co pociągnie za sobą wzrost gospodarczy całej strefy, a więc powinno
też spowodować spadek liczby ludzi ubogich oraz wykluczonych z życia społecznego.
Jak zakładają sami decydenci w kwestiach ogłoszenia roku 2010 jako poświęconego
walce z ubóstwem i bezrobociem, działania podejmowane w zakresie popularyzacji
tematyki mają na celu pokazać i podkreślić prawo ludzi ubogich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mają również, a może przede wszystkim, na celu zwiększenie świadomości ludzi odnośnie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz pchnięcie wszystkich, którzy potencjalnie są gotowi przeciwdziałać negatywnym zjawiskom
ku aktywności. Każdy z nas, niezależnie od zajmowanej pozycji w hierarchii społecznej, odczuwa, w ten czy inny sposób, niedogodności wynikające z pogarszającej się
sytuacji gospodarczej. Fakt ten powoduje, iż każdy powinien angażować się w walkę
z dwoma niekorzystnymi zjawiskami, jakimi niewątpliwie są te, o których traktuje
niniejszy tekst. Dyskusja wywołana przez instytucje Unii Europejskiej w kontekście
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu zaowocować powinna nowymi
rozwiązaniami w zakresie walki z tymi zjawiskami. Powinna dać rozwiązania i nowe
strategie radzenia sobie z największymi problemami nie tylko współczesnej Europy,
ale i całego świata. Powinna dać także odpowiedź na to, jakimi środkami i metodami należy wdrażać ustalone działania i możliwe do podjęcia decyzje. Zastana rzeczywistość musi zostać zmieniona, aby osiągnąć stawiane cele w kontekście poprawy
sytuacji najuboższych warstw społecznych oraz „przywrócenie do życia” społecznie
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wykluczonych. Trzeba również pamiętać, że wszystkie decyzje, choćby najlepsze na
obecną chwilę, muszą podlegać wraz ze zmianami rzeczywistości ewolucji, tak aby
do niej jak najlepiej przystawać. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie wielu
scenariuszy, które można by zmiennie implementować w zależności od rozwoju sytuacji19.
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W stronę równości na rynku pracy

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę nierówności płci na rynku pracy. Autorki doszukują się przyczyn mniejszej aktywności zawodowej kobiet w funkcjonowaniu stereotypów
związanych z płcią, tradycyjnym podziale na przestrzeń publiczną (zarezerwowaną dla mężczyzn) i prywatną (będącą domeną kobiet), w istnieniu poziomej i pionowej segregacji zawodowej, dyskryminacji ze względu na płeć. Analizują różnice w wynagrodzeniach kobiet
i mężczyzn z uwzględnieniem m.in. godzinowego i miesięcznego wynagrodzenia brutto dla
obu płci. Zastanawiają się również, jak omawianą sytuację zmienić, prezentując pomysł polityki prorodzinnej skoncentrowanej na obu płciach.

Wstęp

K

obiety w Polsce, choć jest ich więcej niż mężczyzn, stanowią grupę szczególnie
narażoną na wykluczenie. Zjawisko to jest widoczne w wielu obszarach, ale najbardziej wyrazista staje się ta sytuacja, gdy popatrzymy na statystyki (dane liczbowe)
dotyczące rynku pracy czy działalności w sferze publicznej (np. w polityce). Dla przykładu: w 2006 r. w naszym państwie aktywnych zawodowo było 62,6% mężczyzn i
zaledwie 47,1% kobiet. Podobnie sytuacja przedstawia się z udziałem w polskim życiu
politycznym – w Sejmie zasiada 20% kobiet, zaś w Senacie jeszcze mniej – zaledwie
8%. Wykluczenie kobiet z uczestnictwa w przestrzeni publicznej wydaje się szczególnie aktualnym problemem właśnie teraz, w 2010 r. ustanowionym przez Komisję
Europejską jako Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Można zadać pytanie o przyczyny takiego zjawiska: dlaczego kobiety rzadziej od
mężczyzn pracują i dlaczego rzadziej aktywnie działają w polityce? Zdaniem au— 33 —
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torów raportu „Polityka równości płci. Polska 2007” przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w stereotypowym podejściu do ról kobiet
i mężczyzn w społeczeństwie. Przyjmuje się, że praca zawodowa kobiet jest mniej
ważna niż praca zawodowa mężczyzn (i co z tym związane – niżej opłacana), zaś
stan bezrobocia nie jest dla kobiety tak ujmujący jak dla mężczyzny. Czasem praca traktowana jest jako fanaberia; przyjmuje się za pewnik, że w przypadku urodzenia dziecka to na matce spoczywa obowiązek sprawowania opieki nad nim oraz (bez
względu na ilość członków rodziny) nad domem. Związane jest to z podziałem na
sferę prywatną, która jest domeną kobiet oraz publiczną przypisywaną mężczyznom.
Kobieta na rynku pracy
Kobiety traktowane są jako „pracownicy (a raczej pracowniczki) podwyższonego ryzyka” – jest to związane z omawianą problematyką: na kobiety patrzy się przez
pryzmat ich funkcji rozrodczych: „jest młoda, zaraz zostanie mamą i pójdzie na zwolnienie” (zwolnienie odnosi się tu zarówno do zwolnień branych w okresie ciąży, jak i
urlopów: macierzyńskiego oraz wychowawczego), a jeśli już jest matką, „ma dziecko,
które będzie chorować, będzie ciągle brała zwolnienia”. Istotnym problemem jest również traktowanie okresu opieki nad dzieckiem jako bezproduktywnego i (w domyśle)
uwsteczniającego, dlatego powrót do pełnej aktywności zawodowej po długich urlopach lub okresach bezczynności zawodowej jest jeszcze trudniejszy („nic nie robiła i
pewnie jeszcze zapomniała, czego się w szkole/na studiach nauczyła”). Mężczyzna z
kolei postrzegany jest jako „żywiciel rodziny”, który na rodzinę „ma zarabiać”, zatem
wymaga się od niego większego poświęcenia pracy.
Jako pracownica, kobieta jawi się, właśnie ze względu na swoją funkcję w rodzinie,
jako mniej mobilna i skłonna do zmian (np. wyjazdy na delegacje, praca w terenie,
wykonywanie pracy poza miejscem zamieszkania). Sytuacji tej nie poprawia znikome stosowanie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy zawodowej z obowiązkami
rodzinnymi, np. elastyczny czas pracy, telepraca, żłobki i przedszkola przyzakładowe
itp. Innym czynnikiem, który może pogorszyć sytuację kobiety na rynku pracy, może
być również miejsce zamieszkania (aktywniejsze zawodowo są mieszkanki miast).
Na rynku pracy widoczna jest segregacja pozioma, przejawiająca się feminizacją i
maskulinizacją zawodów. Podział zawodów na „kobiece” i „męskie” stanowi przedłużenie funkcjonujących stereotypów płci. Zawody „kobiece” to te, których wykonywanie wymaga cech tradycyjnie przypisywanych kobietom (opiekuńczość, niesienie
pomocy, empatia, emocjonalność, skrupulatność itp.), np. służba zdrowia (zwłaszcza
tzw. niższy personel medyczny), edukacja, opieka społeczna. Z kolei zawody „męskie” to te wymagające siły, szybkiego podejmowania decyzji, odwagi, determinacji,
przewodzenia (budownictwo, hutnictwo, górnictwo, służby mundurowe, jak również
polityka czy hierarchia kościelna). W tym miejscu należy zaznaczyć, że zawody „kobiece” odznaczają się mniejszym prestiżem społecznym oraz są gorzej opłacane.
Obok segregacji poziomej funkcjonuje również segregacja pionowa, która doty— 34 —
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czy poruszania się i rozwoju zawodowego kobiet na rynku pracy i związanych z tym
ograniczeń. Wśród kadry zarządzającej przeważają mężczyźni, zazwyczaj im wyższe
stanowisko, tym mniej na nim kobiet – tendencja ta utrzymuje się zarówno w sektorze
publicznym i prywatnym. Kobiety trafiają na „szklany sufit”, który utrudnia im lub
znacznie wydłuża drogę do awansu, bądź na „szklane ściany” – określenie to odnosi
się do sytuacji, w której kobieta zatrudniona jest na stanowisku pomocniczym (np.
jako sekretarka), w związku z czym nigdy nie nabędzie takich kompetencji, aby pełnić
funkcje kierownicze. Kobiety pracujące w zawodach o niskim statusie jak kosmetyczki, sprzątaczki, są przyklejone do „lepkiej podłogi” – ścieżka awansu dla nich po prostu nie istnieje. Tymczasem mężczyźnie, zatrudnionemu w stereotypowo kobiecym
zawodzie, pomagają „szklane ruchome schody” – jest on preferowany przy awansie
– tu jako dobry przykład można wymienić dyrektora szkoły, choć zawód nauczycielski jest wysoce sfeminizowany, stanowisko to pełni nieproporcjonalnie duży odsetek
mężczyzn.
Z dyskryminacją na rynku pracy kobiety spotykają się często jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy. Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę opracowany przez
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego „Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość” zawiera analizę ponad 60 tys. ogłoszeń o pracę. W
blisko 25 tys. z nich stwierdzono nieprawidłowości, które mogły prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. 86% z nich, czyli ponad 21 tys.
dyskryminacyjnych ogłoszeń odnosiło się do kryterium płci.
W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kobiety często pytane są o plany macierzyńskie, o to, jak zamierzają pogodzić życie rodzinne z pracą zawodową (mężczyznom
takich pytań się nie zadaje). Zdarza się nawet, że pracodawca każe kandydatkom
przedkładać zaświadczenia od ginekologa, że nie są w ciąży, bądź nakłania je do podpisywania oświadczeń, że nie zajdą w ciążę w trakcie trwania stosunku pracy. Warto
wiedzieć, że takie praktyki są niezgodne z obowiązującym w Polce prawem, a postanowienia aktów prawnych, na podstawie których nawiązuje się stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania, są obarczone sankcją nieważności.

Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn1
W 2004 r. mężczyźni osiągnęli wynagrodzenie o 8,6% wyższe od średniego wynagrodzenia (tj. o 218,08 zł), a kobiety niższe o ponad 9,2% (tj. o 218,08 zł). W konsekwencji przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia
kobiet o 19,6%, czyli o 421,20 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia kobiet są niższe
niż przeciętne wynagrodzenia mężczyzn pomimo lepszego wykształcenia aktywnych
zawodowo kobiet. Kobiety z wykształceniem co najmniej średnim stanowią 64,1% aktywnych zawodowo kobiet, a mężczyźni – 46,7% aktywnych zawodowo mężczyzn.
1

Dane z tego podpunktu pochodzą z: P. Zwiech, Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce,
w: M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech (red.), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy,
CEDEWU, 2007, ss. 45-76.
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W 2004 r. 10% najniżej zarabiających kobiet otrzymało wynagrodzenie nieprzekraczające 991,38 zł, a 10% najniżej zarabiających mężczyzn 1012,89 zł. 10% najwyżej
zarabiających kobiet otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 3748,57 zł, a
mężczyzn – 4673,44 zł. Kobiety z wyższym wykształceniem otrzymują średnio tylko 6567% wynagrodzeń mężczyzn z analogicznym wykształceniem – sytuacja niezmienna
zmienna od 5 lat.
W sektorze prywatnym kobiety otrzymują średnio 81,24% wynagrodzeń mężczyzn (kobiety z wykształceniem wyższym 67-68%), a w sektorze publicznym 80,56%
(z wyższym 67-74%). Sfeminizowane sekcje PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
charakteryzują się niższymi wynagrodzeniami niż zmaskulinizowane, tj. „ochrona
zdrowia i opieka społeczna”, „hotele i restauracje”, „edukacja”. Wyjątek stanowi: „pośrednictwo finansowe”, ale tu kobiety zarabiają 36% mniej od mężczyzn, co więcej, ich
sytuacja uległa pogorszeniu w stosunku do 1999 r.
W 2004 r. przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto dla kobiet wynosiło 13,57
zł, dla mężczyzn: 15,14 zł (różnica 11,6%), pomimo lepszego poziomu wykształcenia kobiet. Kobiety z wyższym wykształceniem zarabiają średnio 20-30% mniej na
godzinę od mężczyzn z wyższym wykształceniem, od mężczyzn z wykształceniem
zasadniczym zawodowym 30% mniej.

TABELA 1. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO WEDŁUG PŁCI
Rok

Wynagrodzenia
ogóem

Wyngrodzenia
mężczyzn

Wynagrodzenia
kobiet

Relacje wynagrodzeń
kobiet do mężczyzn
w%

2004

2368,52

2571,64

2510,44

83,62

Źródło: opracowanie na podstawie: P. Zwiech, Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
w Polsce, w: M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech (red.), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CEDEWU, 2007.

Jak zmienić sytuację kobiet na rynku pracy?
O równości płci (ang. gender equality) możemy mówić wtedy, kiedy kobietom i
mężczyznom przypisuje się taka samą społeczną wartość, równe prawa i równe obowiązki, i kiedy mają oni równy dostęp do zasobów (środków finansowych, szans), z
których mogliby korzystać2. Pojęcie to zakłada, że istoty ludzkie mogą w sposób wolny rozwijać osobiste zdolności i dokonywać wyborów bez ograniczeń związanych z
ich społeczno-kulturowymi rolami płciowymi oraz że odmienne zachowania, ambicje
2

M. Mażewska, M. Zakrzewska, ABC równości – podręcznik samorządowca, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska, Gdańsk 2007, s. 15.
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i potrzeby kobiet i mężczyzn traktowane są i oceniane na podstawie zasady równości3.
Zasada równości kobiet i mężczyzn, jak wskazuje Rada Europy (RE), jest fundamentalną i uniwersalną zasadą praw człowieka. Oznacza to, że żadne państwo członkowskie RE nie może odmówić uznania tego prawa, powołując się na odmienne tradycje
społeczno-kulturowe i religijne albo systemy ekonomiczne i prawne4. Równość płci
oznacza równe uwidocznienie, uwłasnowolnienie (ang. empowerment) i uczestnictwo obydwu płci we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego. Równość
płci to przeciwieństwo nierówności płci, nie zaś nieuznawanie różnic między płciami.
Różnice między płciami istnieją. Rzecz w tym, by nie wpływały one negatywnie na
warunki życia kobiet i mężczyzn, by nie były przyczyną dyskryminacji. Raz jeszcze
podkreślę: nie chodzi o jednakowość5, wszak w idei równości płci zawarte jest prawo
do bycia innym6. Chodzi o promocję pełnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu
społecznym7. O akceptację i równe wartościowanie mimo różnych ról, jakie kobieta
i mężczyzna pełnią w społeczeństwie8. O dyskusję nad tym, w jaki sposób można
zmienić struktury społeczne, które przyczyniają się do podtrzymywania nierównych
relacji władzy między kobietami i mężczyznami9.
Osiąganie równości płci jest procesem ciągłym. Według powołanej przez Radę Europy Grupy Specjalistów ds. Włączania Perspektywy Płci (EG-S-MS) aktualnie najważniejszą rolę w tym procesie odgrywają:
• uznanie i pełne wdrożenie prawa kobiet jako praw człowieka;
• rozwijanie i wzmacnianie demokracji przedstawicielskiej;
• ekonomiczna niezależność jednostek;
• edukacja;
• wspólne uznanie przez kobiety i mężczyzn potrzeby zniesienia nierównowagi w
społeczeństwie;
• poczucie wspólnej za to odpowiedzialności10.
Badania pokazują, że blisko 90% kobiet i mężczyzn uważa, że dziecko, to „sprawa
kobiety” i to na niej spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki i jego pielęgnacji. „Zajmowanie się domem” uchodzi za łatwe i niewymagające wysiłku fizycznego (tak uważa 50% mężczyzn i 25% kobiet, ponad połowa społeczeństwa nie traktuje
też czynności domowych jako pracy). Praca zawodowa kobiet nie powoduje zmiany
3

Sto haseł o równości, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci – Pekin 1995, [bmw] 2000,
s. 29.

4

M. Borowska, M. Branka, Alfabet równości płci, w: M. Tański (red.), Polityka równości płci na poziomie
lokalnym, Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa, Warszawa 2005, s. 63.

5

Z perspektywy równości płci. Ramy koncepcyjne, metodologia i przykłady dobrych praktyk, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2005, s. 13.

6

Ibidem, s. 14.

7

Ibidem, s. 13.

8

Ibidem, s. 14.

9

Ibidem, s. 15.

10

Ibidem, ss. 15-16.
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podziału obowiązków domowych w rodzinie. Należy zatem promować ideę redystrybucji prac domowych, ponieważ pomysły „płacenia za prace domowe” są tylko
półśrodkiem, potęgującym wykluczenie kobiet z rynku pracy. Polityka prorodzinna
powinna być skoncentrowana na obojgu rodziców. Zamiast mówić o łączeniu macierzyństwa z pracą zawodową, powinno mówić się o łączeniu z nią rodzicielstwa.
Towarzyszyć temu powinny działania na rzecz włączenia mężczyzn w prace domowe
oraz sprawowanie czynnej opieki nad dziećmi (urlopy ojcowskie, równowaga między
urlopami z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem branymi przez matkę i ojca).
Działania te w dłuższej perspektywie przyczynić się mogą do zmiany stereotypów
oraz zmniejszenie postrzegania kobiet jako „mniej pewnych” (bo biorących zwolnienia „na dziecko”) pracowników. Rozumiana w ten sposób polityka prorodzinna
jest realizowana w niektórych państwach europejskich, jak chociażby Dania, Szwecja czy Niemcy. Za przykład niech posłuży anegdota11: pewien profesor na uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy) zatrudnił w swojej katedrze trzy kobiety na trzech
stanowiskach na czas określony. Kiedy jedna z nich odeszła na urlop macierzyński,
zdenerwowany profesor postanowił, że w przyszłości obsadzi te stanowiska mężczyznami. Tak też uczynił. Zdziwił się ogromnie, kiedy po dwóch miesiącach pracy jeden z nich oznajmił mu, że odchodzi na urlop wychowawczy. Przykład ten ukazuje, że zmiana świadomości co do ról kobiet i mężczyzn w rodzinie już się dokonuje.
Kolejnym działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy jest upowszechnienie elastycznego czasu pracy, umożliwiającego łączenie pracy
zawodowej z obowiązkami domowymi (również w odniesieniu do mężczyzn) oraz
rozwiązań takich, jak telepraca, które umożliwiają wywiązywanie się z obowiązków
w zaciszu domowych. W tym kontekście ważna jest promocja rozwiązań takich, jak
tworzenie żłobków i przedszkoli przy zakładach pracy, dopłat do czesnego w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi itp. Należy prowadzić działania na rzecz
poszerzenia sieci instytucjonalnej opieki nad dziećmi (zwiększenia liczby przedszkoli
i żłobków w miastach i na wsiach) oraz działania zmierzające do poprawy sytuacji
kobiet (lub mężczyzn) zajmujących się domem oraz dziećmi, w tym do wprowadzenia zmian prawnych, które będą je chroniły przy jednoczesnym prowadzeniu działań
zmierzających do oddemonizowania pracy domowej i opieki nad dziećmi jako zajęć
niesprzyjających rozwojowi i rozleniwiających.
Kobiety powinno się zachęcać do zmiany swoich kwalifikacji, jeśli nie przystają
one do tych, które są wymagane na rynku pracy, m.in. poprzez propagowanie edukacji ustawicznej. Warto promować aktywność i przedsiębiorczość kobiet, np. wspierać
inicjatywy gospodarcze kobiet oraz instytucję samozatrudnienia (z zastrzeżeniem, że
w tym obszarze nie mieści się tworzenie przez kobiety jednoosobowych firm, mające służyć jedynie odciążeniu pracodawcy zatrudniającego ową firmę z obowiązków
świadczeń ustawowych).

11

D.K. Balejko, J. Matuszak, Trenujemy gender, „Zadra” – pismo feministyczne, nr 4 (25) 2005, s. 45.
— 38 —

W stronę równości na rynku pracy

Podsumowanie
Polityka równości płci ma wyrównać szanse kobiet i mężczyzn nie tylko na rynku
pracy, ale we wszystkich sferach życia społecznego, by lepiej i bardziej świadomie odpowiadać na ich potrzeby, wreszcie, by osiągnąć rzeczywistą równość między płciami, a nie tylko równouprawnienie na papierze. Często bowiem bywa tak, że wskutek
działania stereotypów pomijamy indywidualne odmienności między płciami i generalizujemy pewne cechy jako typowe dla wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet.
Takie postrzeganie ludzi prowadzi do stygmatyzacji tych jednostek, które przekraczają normy społecznie przypisane każdej z płci. Chociażby mężczyzna idący na urlop
wychowawczy zamiast żony, która nie chce rezygnować z pracy zawodowej, jest zazwyczaj określany co najmniej jako „dziwny”, a temu, który pracuje w przedszkolu,
trudno uniknąć oskarżenia o pedofilię. Podobnie kobieta wykonująca stereotypowo
męskie zawody jest narażona na ostracyzm, albo jest traktowana na zasadzie wyjątku
od reguły. Polityka równości płci ma zapobiegać powstawaniu i eliminować zarówno
bezpośrednią, jak i pośrednią dyskryminację ze względu na płeć. Jednocześnie powinna uwzględniać różne potrzeby i doświadczenia obu płci będące wynikiem wielopokoleniowego społecznego kontraktu płci12.

12

Szereg jawnych i ukrytych zasad, które determinują relacje między płciami, przydzielając kobietom i
mężczyznom inny zakres pracy, inne powinności i zobowiązania oraz przypisując im różną wartość.
Zasady te funkcjonują na trzech poziomach: kulturowej nadbudowy – są to normy i wartości obowiązujące w danym społeczeństwie, w sferze instytucji – dobrobyt rodziny, edukacja i zatrudnienie, w sferze procesów socjalizacyjnych, przede wszystkim w rodzinie. Za: Sto haseł o równości, Stowarzyszenie
Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci – Pekin 1995, [bmw] 2000, s. 31.
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DR INŻ . AGNIE SZKA J E R A N
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY,
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Walka z wykluczeniem cyfrowym – konieczność czy fanaberia?

Streszczenie: Wykluczenie cyfrowe, choć postrzegane jako stosunkowo mało dokuczliwe, ma
charakter spirali pogarszającej nieustannie sytuację osoby wykluczonej. W odniesieniu do
rynku pracy wykluczenie cyfrowe wiąże się z niemożnością dotarcia do ofert pracy i podjęcia
pracy, w której wymagane są kompetencje cyfrowe. W efekcie jedyne dostępne zatrudnienie
może okazać się pracą niskiej jakości. Jedną z istotniejszych kwestii związanych z walką z wykluczeniem cyfrowym jest potoczne łączenie tej formy wykluczenia z wiekiem – wydaje się, że
ludzi młodych problem nie dotyczy. Tymczasem wymogi elastycznego rynku pracy obejmują
m.in. edukację całożyciową, ponieważ zmieniać się będą nie tylko zawody, ale i wykorzystywane narzędzia, w tym oprogramowanie. Kto nie będzie się rozwijał wraz z nimi, pozostanie w
tyle, niezależnie od tego, ile ma lat. Walka z wykluczeniem cyfrowym jest więc koniecznością,
choć przede wszystkim winna się realizować w postaci zapobiegania.

Wstęp

W

programowych dokumentach poświęconych przewodniemu motywowi 2010
r. czytamy, że „Europa jest relatywnie bogatą i dobrze prosperującą częścią
świata”1, co nie zmienia faktu, że pewna część jej mieszkańców – szacowana na 80
mln, stanowiących 17% populacji, żyje w zagrożeniu ubóstwem. W skali świata to
z pewnością drobna liczba, tym bardziej, że w wielu miejscach na świecie to, co w
Europie jest biedą, byłoby postrzegane jako całkiem przyjemne życie dobrze sytuowanego obywatela. Podobnie zatem jak europejskie bogactwo, tak i europejska bieda jest
kwestią relatywną. Jednak wydaje się oczywiste, że bezdomny Europejczyk nie odnosi
swojej sytuacji do pozbawionego wszelkich środków do życia wojennego uchodźcy,
ale do otaczających go innych Europejczyków. Wśród tych, którzy porównując swoją
sytuację z innymi, postrzegają ją jako znacznie gorszą, a więc tych, których statystyki
i programy narodowe i unijne określają jako zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, wymienia się osoby starsze, samotnych rodziców, osoby niepełnospraw1

Can we make poverty history in Europe?, [Online], dostępne: http://www.2010againstpoverty.eu/news/
news/news8.html?langid=en, 15.01.2010.
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ne, emigrantów czy osoby należące do mniejszości etnicznych, a nawet – jednym
tchem z poprzednimi – kobiety, choć to ostatnie wydaje się jednak nadmiernym
uogólnianiem (ściśle rzecz biorąc, jeśli uświadomić sobie, że kobiety stanowią około
połowy populacji, a do ich liczby dodać należałoby mężczyzn z wymienionych kategorii – zagrożona wykluczeniem byłaby większość, co wydaje się nieco absurdalne).
Wśród przejawów czy wskaźników ubóstwa wymienia się przede wszystkim niski
dochód (przy różnie ustalanej granicy – czasem relatywnej, czasem absolutnej), złe
zamieszkiwanie i bezdomność. Czynnikiem ryzyka okazuje się także bezrobocie, zaś
sama sytuacja biedy i zagrożenia wykluczeniem ma charakter samowzmacniający się,
ponieważ poprzez gorsze wykształcenie i niemożność jego poprawy, a także gorszą
opiekę zdrowotną, pogłębia złą sytuację. Pracownik o niskich kwalifikacjach albo osoba w złym stanie zdrowia nie ma szans na dobrze płatną, stabilną pracę, a w efekcie
nie ma środków na poprawę swoich kwalifikacji czy leczenie, więc jej sytuacja staje
się w miarę upływu czasu coraz gorsza, bo przecież jednocześnie się starzeje, a i to
zmniejsza jej szanse. Problem jest więc poważny, a co istotniejsze – nie można liczyć,
że osoby, których dotyka, własnymi siłami wydobędą się z niego. Stąd wielość działań
na poziomie poszczególnych regionów i całej Europy, stąd też ujmowanie tej kwestii
jako „pola bitwy” w dążeniu do większej spójności społecznej w skali Europy.
W tym kontekście wykluczenie cyfrowe wydaje się mało istotne. Dominujące obszary rozważań teoretycznych i działań integrujących czy reintegrujących skupiają się
na najbardziej oczywistych i dokuczliwych czynnikach wykluczenia – związanych z
zamieszkiwaniem na terenach wiejskich, niepełnosprawnością, bezdomnością, długotrwałym bezrobociem. Wykluczenie cyfrowe obecne jest jednak w rozważaniach i
projektach społeczeństwa informacyjnego niemal od samego początku (Manuel Castells chociażby wskazywał w Galaktyce Internetu na „cyfrowy podział”2 ), a jego znaczenie wiąże się z charakterystycznym dla myślenia o społeczeństwie informacyjnym
(a później gospodarce opartej na wiedzy) determinizmem ekonomicznym i technologicznym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wyznaczony chociażby Raportem Bangemanna3, procesami globalizacji i rozwojem technologicznym kierunek przekształceń
społeczeństw rozwiniętych, jest zdeterminowany technologicznie. A technologie te to
przede wszystkim całokształt technologii komputerowych, z procesami rozwoju sieci
komputerowych na czele, co utożsamia się zwykle z rozwojem Internetu.
Znaczenie technologii komputerowych, związane przede wszystkim z korzystaniem z dwóch głównych narzędzi, jakimi są same komputery i Internet, przekracza
zatem potoczne ujmowanie ich jako narzędzi rozrywki, pracy umysłowej czy rozproszonej nauki i komunikacji ludzi młodych. Pierwszym krokiem w walce z wykluczeniem cyfrowym jest świadomość, że stanowi ono równie ważny aspekt wykluczenia
społecznego jak bieda, bezdomność czy niepełnosprawność. I choć w codziennym
doświadczeniu samych wykluczonych cyfrowo nie jest postrzegane jako bardzo do2

M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

3

A. Chłoń-Domińczak, Strategia integracji społecznej – Polska a Unia Europejska, w: S. Golinowska, E.
Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, Warszawa
2005, s. 331.
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kuczliwe, tak samo jak inne aspekty wykluczenia, istotnie modyfikuje jakość ich życia
i ogranicza szanse. Drugą niezwykle istotną kwestią jest to, że cyfrowe włączenie (jako
przeciwieństwo cyfrowego wykluczenia) stwarza możliwość niwelowania wpływu
licznych innych czynników wykluczenia – związanych z poziomem wykształcenia,
niepełnosprawnością, niedyspozycyjnością związaną z samotnym rodzicielstwem czy
zamieszkiwaniem na terenach wiejskich. Odpowiedź na sformułowane tytułowe pytanie jest więc niezwykle istotna w kontekście efektywności walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jako takim.

Wykluczenie cyfrowe a wykluczenie społeczne
Istnieje wiele ujęć wykluczenia społecznego. Zwykle traktowane jest jako proces
prowadzący do stopniowej utraty łączności ze społeczeństwem (integracji społecznej), aż do jej całkowitego zerwania. Jeden ze strategicznych aktów funkcjonujących w
Polsce – „Narodowa Strategia Integracji Społecznej” – definiuje wykluczenie społeczne jako sytuację, która „uniemożliwia jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych,
korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i
zdobywanie dochodów w godny sposób”4. Czy i w jaki sposób wykluczenie cyfrowe
wywiera taki właśnie, uniemożliwiający pełne włączenie w życie społeczne, a więc
integrację i spójność, wpływ na życie ludzi? Przede wszystkim należy zauważyć, że
znaczenie technologii komputerowych (w tym oprogramowania komputerów i Internetu) wiąże się ze zmianami współczesnych gospodarek od przemysłowych do
poprzemysłowych i to w wersji gospodarki opartej na wiedzy. Wprawdzie sama gospodarka oparta na wiedzy pozostaje wciąż bardziej projektem, to jednak stopniowe,
choć nierównomierne, rozprzestrzenianie się jej cech jest faktem. Projekt ten, od czasu
Raportu Bangemanna5, jest jednym z istotniejszych wątków programowania rozwoju
Unii Europejskiej. Opiera się na przekonaniu, że tak jak technologie komputerowe i
potem Internet zmieniają gospodarkę, tak zmieniają i całokształt życia społecznego –
w wymiarach polityczno-obywatelskim czy kulturalnym, ale i w odniesieniu do relacji
międzyludzkich, mobilności i otwartości.
Pierwszy i najważniejszy obszar wykluczenia cyfrowego odnosi się właśnie do sfery gospodarczej. Uznać go można za najistotniejszy, ponieważ tak jak w odniesieniu
4

Narodowa Strategia Integracji Społecznej, [Online], dostępne: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/Narodowa%20Strategia%20Integracji%20Spolecznej.
pdf, s. 23 [22.07.2010]; por.: S. Golinowska, P. Broda-Wysocki, Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie
społeczne, s. 46.

5

Pełna nazwa to Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej – dokument
został opracowany w 1994 r. przez zespół kierowany przez Martina Bangemanna – [Online], dostępne:
http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B9D13CAAD4A71590C125723500494242/$file/Raport_Bangemanna_1994.pdf [22.07.2010], zaś w polskim tłumaczeniu m.in. [Online], dostępne: http://cyberbadacz.republika.pl/raport_bangemanna.html [22.07.2010].
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do innych wymiarów wykluczenia społecznego, to obecność w życiu gospodarczym
(przede wszystkim na rynku pracy) jest z jednej strony sposobem na inkluzję, z drugiej – główną sferą interwencji. Miejsca pracy zmieniają się, stopniowo coraz bardziej oczywistym dla pracowników i pracodawców obszarem kompetencyjnym jest
obsługa zestawu podstawowych programów komputerowych. W Polsce 95% przedsiębiorstw korzysta z komputerów, 93% ma dostęp do Internetu, w połowie tych firm
jest to dostęp szerokopasmowy6. Nie może dziwić, że od swoich pracowników wymagają umiejętności niezbędnych do korzystania z nich. Istotny element wiąże się
też z koniecznością korzystania z Internetu i komputerów w rosnącej liczbie zawodów – obsługa wielu urządzeń wymaga ich zaprogramowania, a nawet tak prosta pod
względem technologicznym praca, jak sprzedaż w sklepie, to konieczność obsługi
kasy fiskalnej, a często złożonych systemów komputerowych integrujących wymianę
informacji pomiędzy punktem sprzedaży a magazynami. Zwykle pracodawca przeszkoli pracownika z obsługi specjalistycznego oprogramowania, jakiego używa, ale
ogólnych, podstawowych umiejętności obsługi komputera jako takiego oczekuje od
niego w chwili zatrudniania. Brak kompetencji, wyrażający się w braku dostępu, braku doświadczeń i braku nawyku korzystania z komputera i Internetu staje się więc barierą także wówczas, gdy uda się zdobyć pracę7. Poprzez te mechanizmy wykluczenie
cyfrowe wyklucza z normalnego rynku pracy, skazując w efekcie na pracę nielegalną,
tymczasową, niskiej jakości, a więc niedającą szans na rozwój osobisty i satysfakcję, a
przede wszystkim – niedającą godziwego zarobku.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że dla co trzeciego polskiego internauty najważniejszym celem korzystania z Internetu jest praca, dla prawie 60% poszukiwanie informacji to pierwszo- lub drugoplanowy cel korzystania z Internetu. Jednak niezwykle znaczące i charakterystyczne okazują się różnice pomiędzy osobami o różnym
poziomie wykształcenia i różnym statusie społeczno-zawodowym. Praca jest głównym celem korzystania z Internetu dla 60% internautów z wyższym wykształceniem,
podobnie dla pracowników sektora publicznego i prywatnych przedsiębiorców8 – to
oni zatem stanowią większość internautów wykorzystujących Internet dla celów związanych z pracą. Poprzez Internet można też wykonywać pracę i różne formy telepracy wykorzystują przede wszystkim możliwość utrzymywania kontaktu pomiędzy
pracownikami a przedsiębiorstwem poprzez Internet. Ale wykonywanie pracy to tylko jeden aspekt, poszukiwanie i zdobywanie pracy jest nawet z punktu społecznego
włączania istotniejsze, ponieważ bezrobocie okazuje się najistotniejszym z czynników
wykluczenia. Charakteryzując poszukiwanie pracy poprzez Internet Joanna Strzelczak już w 2007 r. zauważyła: „Internet stał się obecnie jedną z ważniejszych przestrzeni poszukiwania zatrudnienia. Jedna trzecia (34%) Polaków, którzy kiedykolwiek
6

GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., [Online], dostępne: http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_3730_PLK_HTML.html, 20.09.2009.

7

Por.: A. Jeran, Wykluczenie cyfrowe – aspekty normatywne i rzeczywistość, w: A. Siwik, L.H. Haber (red.),
Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2008.

8

D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: J. Czapiński, T. Panek (red.),
Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2009, s. 305.
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korzystali z Internetu, deklaruje, że używało go do szukania pracy i wysyłania ofert
dotyczących zatrudnienia”9. Tymczasem w przeciwieństwie do aktywnych na rynku
pracy pracowników i przedsiębiorców, bierni zawodowo i bezrobotni internauci wykorzystują Internet dla rozrywki (po 40%) i poszukiwania informacji (odpowiednio
40 i 35%)10. Można określić tę sytuację mianem zmarnowanego potencjału, bo przecież dla coraz większej liczby poszukujących pracy Internet powinien być miejscem
przeglądania ofert, składania swoich danych do baz pośredników itp. Tym bardziej,
że coraz więcej ofert pracy przenoszonych jest do internetowych baz i serwisów ogłoszeniowych. Dla potencjalnego pracodawcy e-rekrutacja jest tańsza, ponadto pozwala
na wyczerpujące poinformowanie o własnych oczekiwaniach wobec pracownika i o
przedsiębiorstwie jako takim, a także umożliwia swego rodzaju wstępną weryfikację
kompetencji przyszłego pracownika, ponieważ do samego już ogłoszenia nie dotrą
osoby, które nie dysponują dostępem do Internetu i podstawowym zakresem kompetencji niezbędnych dla znalezienia ogłoszenia, wysłania własnej oferty, przygotowania elektronicznej wersji cv i listu motywacyjnego. Ponadto nawet tradycyjnie, a
więc chociażby w prasie, zamieszczone ogłoszenia coraz częściej wymagają przesłania
danych potencjalnego pracownika w formie elektronicznej, podawany jest wyłącznie
adres e-mail działu czy osoby rekrutującej.
Wykluczenie cyfrowe oznacza zatem coraz częściej wykluczenie z głównych obszarów rynku pracy. Uniemożliwia efektywne poszukiwanie pracy, często wprost odcina
od źródeł informacji o dostępnych miejscach pracy, pogarszając w ten sposób zestaw
dostępnych szans. Ponadto często zmniejsza szanse także na poprawę poziomu kompetencji – wiele szkoleń czy kursów dokształcających promowane jest w Internecie i
realizowane metodami e-learningu. Brak wejściowych kompetencji umożliwiających
dotarcie do ogłoszenia, zadeklarowanie uczestnictwa i wreszcie jego realizację oznacza zatem mniejsze szanse na rozwój, a przynajmniej nadrobienie zaległości kompetencyjnych. To zaś bezpośrednio pogarsza sytuację jednostki i jej rodziny, może
prowadzić, przy skumulowaniu kilku czynników, w tym niezależnych od jednostki
(typu: kryzys finansowy, przemiana struktury branżowej), do wykluczenia.
Obszar gospodarczy to tylko jedna ze sfer życia społecznego. Jak wykazano, brak
umiejętności korzystania z technologii internetowych może prowadzić do wykluczenia z niego, a przynajmniej do pogorszenia sytuacji. Jednak wykluczenie cyfrowe
skutkuje stopniowym wykluczaniem także z innych sfer życia społecznego. Wskazując je jedynie hasłowo, można wymienić obszar uczestnictwa w kulturze, aktywności
politycznej i obywatelskiej oraz kontaktów społecznych. W odniesieniu do kultury
mówić można o postępującej fragmentaryzacji audytoriów, aż do indywidualizacji.
Coraz rzadziej świat kreowany przez media jest podzielany przez osoby, które znają
się bezpośrednio. Koledzy z pracy, znajomi, nawet członkowie rodziny są odbiorcami
różnych przekazów, brak zatem wspólnoty, w której mogłyby powstawać podzielane
odczytania rzeczywistości zapośredniczonej przez media, które nadają im realności,
9

J. Strzelczak, Internetowe pośrednictwo pracy i zbiorowość jego użytkowników w Polsce, „Studia Socjologiczne”, nr 3, 2007, s. 64.
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D. Batorski, op. cit., ss. 305-306.
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prowadzą do podzielania także hierarchii wartości i wiedzy potocznej. Takie wspólnoty można obecnie odnaleźć w Internecie w postaci grup dyskusyjnych, blogów z
komentarzami, stron miłośników danego serialu czy filmu, a wreszcie forów. Jednostka pozbawiona dostępu do Internetu, możliwości ich odnalezienia, pozostaje coraz
częściej sama ze swoimi odczytaniami – jest w nich nieskrępowana, ale i nie uzyskuje
potwierdzenia ich ważności, nie ma okazji ich uzgodnić. W efekcie staje się oddzielona od systemów wartości i wiedzy potocznej współtworzących kulturę dominującą.
Bardziej prozaiczne znaczenie Internetu dla udziału w kulturze związane jest z
kanałami rozpowszechniania informacji o wydarzeniach kulturalnych, zastępowania
bezpośrednich spotkań z artystami czy wykonawcami spotkaniami wirtualnymi czy
wreszcie emitowania niektórych przekazów wyłącznie przez Internet. Jest on bowiem
nie tylko multimedium integrującym inne media, ale i je pochłaniającym.
Udział w życiu politycznym i obywatelskim związany jest z wyraźnym przenoszeniem sfery informacji o partiach politycznych, ich liderach i programach na strony
internetowe. Ponadto to poprzez Internet dotrzeć można do informacji o działalności obywatelskiej, wolontariacie, inicjatywach stowarzyszeń i podobnych przejawach obywatelskości oddolnej. Ostatni, ale prawdopodobnie najważniejszy obszar
wiąże się z kwestiami wykorzystania Internetu jako medium komunikacji z innymi.
Wprost wymienia się komunikację zapośredniczoną przez komputer jako odrębny
rodzaj komunikowania się z innymi, który jednak wymaga równie odrębnych kompetencji. Należy do nich chociażby znajomość netykiety11, a więc „etykiety sieciowej”,
ale i brzegowe kompetencje obsługi poszczególnych programów – odbiorcy poczty,
komunikatora, forum. Komunikacja zapośredniczona przez komputer może wiązać
się z poznawaniem nowych osób, a więc rozbudową własnej sieci społecznej, ale w
ogromnej części służy podtrzymywaniu więzi zawartych poza Internetem. Krewni,
koledzy szkolni, dawni współpracownicy czy współtowarzysze z wakacji – wszystko
to są osoby, z którymi kontakty często nie są szczególnie intensywne, ale ich podtrzymywanie poprzez Internet okazuje się bez porównania łatwiejsze niż poza nim.
Spotkanie czy rozmowa telefoniczna wymagają synchronizacji czasowej, ale wysłanie
komunikatu czy listy elektronicznego już nie. Sam taki list jest też znacznie mniej
absorbujący niż list klasyczny, dociera szybciej, a ponadto jest tańszy. Rozkwit portali
społecznościowych czy coraz poważniejsze traktowanie wirtualnych społeczności pokazują, jak istotne dla jednostek mogą być tego rodzaju zapośredniczone relacje i na
jak wiele sposobów mogą się odbywać – od komunikacji typu jeden na jeden (dialog
poprzez listy elektroniczne), przez schemat masowy – jeden do wielu (wypowiedź na
forum, rozesłanie listu elektronicznego do wielu odbiorców) po komunikację o charakterze publicznego ogłoszenia (umieszczenie wpisu na portalu społecznościowym,
dostępnego dla wszystkich znajomych). Niezależnie od formy, ich podstawowa funkcja pozostaje taka sama – włączając i utrzymując jednostkę w sieci relacji, umożliwiają
11

Netykieta to inaczej „etykieta sieciowa” – zbiór zasad obowiązujących w komunikacji zapośredniczonej przez Internet, zróżnicowanych w zależności od narzędzia (poczta elektroniczna, forum dyskusyjne, komunikator itp.) i uszczegóławianych w konkretnych przejawach (np. w ramach danego forum).
Stanowi rodzaj kodeksu dobrego wychowania internauty. Szerzej: hasło „Netykieta”, [Online], dostępne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta, 22.07.2010.
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jej utrzymanie i rozwijanie kapitału społecznego. Zarówno kapitał społeczny, jak i
aktywność polityczno-obywatelska oraz akceptacja kultury dominującej to aspekty
niezwykle istotne dla integracji społecznej.

Powszechność wykluczenia cyfrowego
Braki kompetencji, braki infrastrukturalne i w efekcie wykluczenie cyfrowe są
postrzegane jako problemy starszej części społeczeństwa, niedotyczące osób młodych, które stosunkowo niedawno kończyły edukację. Wiąże się bowiem niedostatki
włączenia w rzeczywistość cyfrową z wiekiem. Przekonanie to w istocie obejmuje z
jednej strony przekonanie, że młodzi ludzie dysponują niezbędnymi kompetencjami, dlatego wykluczenie cyfrowe ich nie dotyka oraz z drugiej, ufność w to, że raz
zdobyte kompetencje (np. umiejętności przećwiczone w szkole) są wystarczające
na całe późniejsze dorosłe życie. Tymczasem wiele badań wskazuje, że z poziomem
kompetencji instrumentalnych, związanych z obsługą programów komputerowych,
tak biurowych, jak i niezbędnych dla korzystania z Internetu, jest wśród Polaków
znacznie gorzej, niż z samym korzystaniem i dostępem. Wyniki Diagnozy Społecznej
2009 wskazują na niski i niezmienny od pewnego czasu poziom umiejętności obsługi
poszczególnych programów, wykonywania konkretnych zadań. Jeśli co trzeci użytkownik nie potrafi skopiować pliku czy folderu albo skopiować i wstawić fragmentu
tekstu w edytorze12, to trudno mówić o powszechności zaawansowanych umiejętności
informatycznych. Łącznie wyniki Diagnozy Społecznej wskazują na to, że tylko 7,5%
(!) Polaków potrafi korzystać z podstawowych programów biurowych i Internetu13,
co gorsze, zakres umiejętności nie rośnie, choć kolejne roczniki młodzieży przechodzą w szkołach na każdym poziomie kursy obsługi podstawowych programów biurowych. Wprawdzie umiejętności w obrębie młodszych grup wiekowych są większe,
ale nawet dla osób w wieku 16-24 lat osiągają zaledwie 70% (jest to średni procent
umiejętności z 9 uwzględnianych i wymienianych w badaniu) w obrębie umiejętności
obsługi komputera i nieco mniej w obrębie wszechstronności korzystania z Internetu. Ogólnie poziom kompetencji instrumentalnych wśród Polaków nie jest wysoki
ani wśród młodszych, ani starszych, jednak przekonanie, że problem kompetencyjny
dotyka tylko starszych grup wiekowych jest niewątpliwie ogromnym uproszczeniem,
tym bardziej niebezpiecznym, że prowadzić może do dyskryminacji na rynku pracy
osób ze starszych grup wiekowych.
Jest to tylko jeden wymiar aspektu kompetencyjnego. Przypominając bowiem
ideę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, a także cechy
współczesnych, elastycznych rynków pracy, należy zauważyć, że sytuacja, w której
raz zdobyte wykształcenie wystarczało na cały okres aktywności zawodowej, należy do przeszłości. Typowy dla społeczeństw nowoczesnych przebieg cyklu życia, z
12

D. Batorski, op. cit., s. 304.

13

Ibidem, ss. 303-305.
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jasnym podziałem na okres przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny, jest
coraz mniej adekwatny. Zmiany technologii, struktury zawodowej i specjalizacji gospodarek narodowych wymagają od pracowników dostosowywania się do nowych
zawodów, podejmowania pracy na stanowiskach pozbawionych jasnego i stałego zdefiniowania zadań, które są coraz bardziej zmienne i coraz bardziej wszechstronne.
Oczywiście zwiększa się w ten sposób zakres wyzwań, jakie stoją przed pracownikiem
i jednocześnie sprawia, że nikt, nawet obecny absolwent najlepszej uczelni z wzorowym dyplomem, nie będzie mógł trwać na tym samym poziomie kompetencji.
Edukacja całożyciowa wynika z owego wymogu, ponieważ w społeczeństwie i pracy
stawiających takie wymogi każdy, kto nie rozwija swoich kompetencji, w istocie się
cofa.14 Dotyczy to wszystkich grup wiekowych i ponownie przyczynia się do podważenia przekonania, że wykluczenie cyfrowe dotyczy tylko osób starszych, które nie
poznały się z komputerami w trakcie kształcenia obowiązkowego. Jak wskazują wyniki badań, ci młodsi wcale nie są tak bardzo sprawniejsi. Ponadto ich umiejętności
równie szybko stają się przestarzałe.

Kompetencje cyfrowe
Programy wdrażania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, a także wiele diagnoz cyfrowego wykluczenia15 wiąże je z dostępem do Internetu.
Podstawowe oprogramowanie umożliwiające korzystanie z wielu jego funkcji postrzegane jest jako tak proste, że wystarczy zapewnić sam dostęp – reszty jednostka nauczy
się bez najmniejszego problemu i będzie efektywnie wykorzystywać jego możliwości
do kontaktowania się z innymi, poszukiwania i wykonywania pracy, wyrażania opinii
o polityce itp. Wydaje się, że dostęp to wszystko, co jest ważne. Tymczasem wedle wyników Diagnozy Społecznej 2009 w ponad połowie gospodarstw domowych w Polsce
jest dostęp do Internetu (w 60% jest komputer)16, co oznacza, że prawie 60% Polaków ma w domu komputer z dostępem do Internetu. Wskaźnik zupełnie przyzwoity,
zwłaszcza jeśli uwzględnić jednoznaczną wieloletnią tendencję wzrostową. Spośród
gospodarstw, które dostępu do Internetu nie mają, tylko 14% podaje względy finansowe, około 6% – brak technicznych możliwości założenia stałego łącza.17 Ponadto
wedle tych samych badań komputer ma prawie połowa najbiedniejszych gospodarstw
domowych w Polsce (z najniższego kwartyla dochodów). Koszty i infrastruktura nie
są więc wcale tak istotne. Jakie są zatem najistotniejsze powody niekorzystania z Internetu? Połowa gospodarstw domowych, w których nie ma dostępu, odpowiada: „In
14

A. Jeran, Kształcenie ustawiczne – demograficzna konieczność, „e-mentor”, nr 2, 2009.

15

Np. M. Castells, op. cit., ss. 275-312, M. Szpunar, Digital divide a nowe formy stratyfikacji społecznej w
społeczeństwie informacyjnym – próba typologizacji, w: K. Wódz, T. Wieczorek (red.), Społeczeństwo
informacyjne, Poznań 2007, ss. 38-48.

16

D. Batorski, op. cit., s. 281.

17

Ibidem, s.286.
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ternet nie jest nam potrzebny”18. Istotniejszą od finansowej lub technicznej barierą
jest więc sfera przekonań o przydatności i celowości uzyskania dostępu do Internetu.
Dla efektywnego korzystania z Internetu niezbędne są oczywiście bardziej złożone
zestawy kompetencji. W odniesieniu chociażby do obszarów rozwijania własnej wiedzy można wymienić19:
• umiejętność wyszukiwania wiadomości;
• umiejętność oceny jakości informacji;
• umiejętność korzystania z nowinek technologicznych;
• prezentowanie informacji;
• śledzenie zmian.
Wymienione wyżej kompetencje można określić mianem instrumentalnych, natomiast obok nich, jako związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w
szerokim sensie, należy także wskazać:
• kompetencje z zakresu samoorganizacji – organizacji czasu, planowania, pokonywania stresu, motywacji, refleksji czy odpowiedzialności;
• kompetencje interpersonalne (społeczne) – komunikowania się zapośredniczonego przez komputer, utrzymywania relacji pozbawionej kontaktu bezpośredniego,
utrzymywania słabych więzi, dzielenia zadań i integrowania przesłanych materiałów.
Dostęp jest tylko warunkiem brzegowym, wstępnym. By cokolwiek z niego wynikało dla integracji jednostki, niezbędne jest posiadanie i rozwijanie przez nią szeregu
kompetencji zarówno instrumentalnych (poszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji), jak i szerszych, interpersonalnych czy samoorganizycyjnych.
Dla cyfrowej inkluzji to one są najistotniejsze – jak bowiem wykazują przytaczane badania – potencjał zbudowany przez sam dostęp tylko częściowo jest wykorzystywany.

Podsumowanie – konieczność czy fanaberia?
Podsumowując rozważania wokół wykluczenia cyfrowego w kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, należy powrócić do
wstępnego pytania. Niewątpliwie wykluczenie cyfrowe jest w bezpośrednich swoich
skutkach mniej dokuczliwe niż inne obszary wykluczenia. Trudno w ogóle porównywać w jakikolwiek sposób sytuację osoby bezrobotnej i kogoś, kto mając pracę,
rodzinę i dach nad głową, jest jednak wykluczony cyfrowo. Nie ulega wątpliwości, że
pierwsza z tych osób bardziej wymaga bezpośredniej interwencji, ponieważ zagrożo18

Ibidem, s. 287.

19

A. Clarke, e-learning – nauka na odległość, Warszawa 2007; A. Orczykowska, E-student. Charakterystyka kompetencji wspierających efektywną e-edukację, w: A. Wierzbicka (red.), Akademia online, vol. 2,
Łódź 2006, ss. 170-171.
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ny jest jej byt. Jednak w odniesieniu do tej drugiej spojrzenie powinno być bardziej
dalekowzroczne – dzisiejszy wykluczony cyfrowo może – w miarę, jak kolejne możliwości będą go (nieświadomego ich) omijały, być coraz bardziej zagrożony ryzykiem
wykluczenia najpierw z rynku pracy, a potem z całokształtu życia społecznego, a w
pewnym momencie ryzyko to przerodzi się w fakt. Im bardziej Europa będzie zbliżała
się do wyznaczonych celów przekształceń profilu gospodarczego, tym łatwiej ryzyko
• umiejętność wyszukiwania wiadomości;
• umiejętność oceny jakości informacji;
• umiejętność korzystania z nowinek technologicznych;
• prezentowanie informacji;
• śledzenie zmian.
Wymienione wyżej kompetencje można określić mianem instrumentalnych, natomiast obok nich, jako związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w
szerokim sensie, należy także wskazać:
• kompetencje z zakresu samoorganizacji – organizacji czasu, planowania, pokonywania stresu, motywacji, refleksji czy odpowiedzialności;
• kompetencje interpersonalne (społeczne) – komunikowania się zapośredniczonego przez komputer, utrzymywania relacji pozbawionej kontaktu bezpośredniego,
utrzymywania słabych więzi, dzielenia zadań i integrowania przesłanych materiałów.
Dostęp jest tylko warunkiem brzegowym, wstępnym. By cokolwiek z niego wynikało dla integracji jednostki, niezbędne jest posiadanie i rozwijanie przez nią szeregu
kompetencji zarówno instrumentalnych (poszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji), jak i szerszych, interpersonalnych czy samoorganizycyjnych.
Dla cyfrowej inkluzji to one są najistotniejsze – jak bowiem wykazują przytaczane badania – potencjał zbudowany przez sam dostęp tylko częściowo jest wykorzystywany.

Podsumowanie – konieczność czy fanaberia?
Podsumowując rozważania wokół wykluczenia cyfrowego w kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, należy powrócić do
wstępnego pytania. Niewątpliwie wykluczenie cyfrowe jest w bezpośrednich swoich
skutkach mniej dokuczliwe niż inne obszary wykluczenia. Trudno w ogóle porównywać w jakikolwiek sposób sytuację osoby bezrobotnej i kogoś, kto mając pracę,
rodzinę i dach nad głową, jest jednak wykluczony cyfrowo. Nie ulega wątpliwości, że
pierwsza z tych osób bardziej wymaga bezpośredniej interwencji, ponieważ zagrożony jest jej byt. Jednak w odniesieniu do tej drugiej spojrzenie powinno być bardziej
dalekowzroczne – dzisiejszy wykluczony cyfrowo może – w miarę, jak kolejne możliwości będą go (nieświadomego ich) omijały, być coraz bardziej zagrożony ryzykiem
wykluczenia najpierw z rynku pracy, a potem z całokształtu życia społecznego, a w
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pewnym momencie ryzyko to przerodzi się w fakt. Im bardziej Europa będzie zbliżała
się do wyznaczonych celów przekształceń profilu gospodarczego, tym łatwiej ryzyko
pełnego wykluczenia związane ze skutkami wykluczenia cyfrowego, będzie się przekształcało w rzeczywiste wykluczenie.
Walka z wykluczeniem cyfrowym to nie fanaberia, ale konieczność. Tym bardziej,
że zwalczenie sporej jego części, a więc cyfrowa inkluzja jeszcze pracujących, jeszcze
otwartych na dokształcanie, jeszcze utrzymujących ożywione kontakty społeczne, nie
tylko jest łatwiejsza niż późniejsza inkluzja wykluczonych z rynku pracy, kultury i relacji, ale i wiąże się ze zwielokrotnieniem efektów – jeden członek rodziny uzyskujący
dostęp do Internetu i kompetencje cyfrowe najprawdopodobniej przekaże je innym,
przekona znajomych i zaktywizuje najbliższych. Wchodzenie w aktywność społeczną
i gospodarczą pokolenia, które dorastało wraz z komputerami i Internetem, dla którego są to naturalne narzędzia i środowisko sprawia, że staje się to tym ważniejsze,
ponieważ starsze pokolenia potrzebują pomocy, by chociaż trochę mniej zostawać w
tyle, zaś młodsze – uświadomienia, że nie wszystko można robić intuicyjnie.
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DR AL ICJA KOZUBSKA
INSTYTUT EKONOMICZNO-SPOŁECZNY,
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

Wykluczeni 50+ (na rynku pracy)

Streszczenie: Problematyka wykluczenia społecznego jest bardzo obszerna i ze względu na jej
wieloaspektowość zajmują się nią różne dyscypliny naukowe. Można więc powiedzieć, że takie interdyscyplinarne „przyglądanie się” temu zjawisku zwiększa szanse na jego rozpoznanie.
Wykluczenie ma miejsce wówczas, gdy są jacyś ludzie czy grupy ludzi, które nie mają możliwości pełnego udziału w życiu społecznym. W swoich rozważaniach skupiłam się na ludziach
po 50. roku życia, a szczególnie, choć nie tylko, na ich wykluczeniu z rynku pracy. Określiłam
sfery życia, w których ludzie ci narażeni są na marginalizację, wskazałam różnorodne źródła
wykluczenia (np. indywidualne cechy człowieka, czynniki zewnętrzne niezależne od jednostki, charakter polityki społecznej). Rekomendowałam też działania pożądane dla zmiany istniejącego stanu rzeczy.

Wstęp

P

roblematyka wykluczenia społecznego jest bardzo obszerna i ze względu na jej
wieloaspektowość zajmują się nią różne dyscypliny naukowe. Można więc powiedzieć, że takie interdyscyplinarne „przyglądanie się” temu zjawisku zwiększa szanse
na jego rozpoznanie. Wykluczenie ma miejsce wówczas, gdy są jacyś ludzie czy grupy
ludzi, które nie mają możliwości pełnego udziału w życiu społecznym. Albo nie mają
pełnych praw uczestniczenia, albo nie mogą korzystać z formalnie przypisanych im
praw, albo są innego typu bariery, które uniemożliwiają im uczestniczenie w życiu
społecznym.1 Zjawisko to w jakimś sensie wynika z nierówności społecznych, nierówności dostępu (lub szans dostępu) do dóbr społecznie cenionych2, a jego skutkiem
nierzadko jest dyskryminacja – czyli świadome odrzucanie osób, które odznaczają
się cechami tego innego, obcego. Pojęcia wykluczenia czy też nierówności społecznych posiadają szeroką i różnorodną konotację. Człowiek wykluczony staje się człowiekiem samotnym, ma często poczucie utraty, izolacji, zagrożenia emocjonalnego,
1

J. Hofman-Wiśniewska, Wykluczenie społeczne – przykrywka ubóstwa?, „Sprawy Nauki”, 09.11.2006.

2

P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 354.
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przerwania kontaktów interpersonalnych. Prowadzi to do jego niepokojów, smutku,
poczucia zagrożenia3. Pomoc i wsparcie udzielane ludziom wykluczonym nie powinno obejmować więc tylko rozwiązań finansowych, lokalowych czy organizacyjnych,
równie ważne jest wsparcie psychiczne i duchowe.

Przyczyny marginalizacji osób starszych w wybranych obszarach
W swoich rozważaniach skupiłam się na ludziach po 50. roku życia, a szczególnie, choć nie tylko, na ich wykluczeniu z rynku pracy. Wprawdzie według Światowej
Organizacji Zdrowia starość zaczyna się od wieku 60+, jednak pojęcie seniora jest
rozszerzane na 50+ (a nawet 45+) w przypadku aktywizacji zawodowej i wykluczenia
z rynku pracy.
Do sfer życia, w których ludzie starzy (stopa starości 60+ w Polsce wynosi 17-18%,
do 2020 r. może wzrosnąć o około 20%) – w porównaniu z resztą społeczeństwa – są
najbardziej narażeni na marginalizację (a niekiedy na jej skrajny efekt, którym jest
wykluczenie) należą:
• udział w rynku pracy;
• uczestnictwo w pozarodzinnych kontaktach społecznych;
• uczestnictwo w życiu politycznym;
• obecność w kulturze masowej i społecznej komunikacji (pomijanie przez środki
masowego przekazu lub tylko sporadyczne dostrzeganie tych grup oraz utrwalanie
stereotypowego, często negatywnego, ale zawsze uproszczonego ich wizerunku).
„Ludzie starzy zbyt słabo są obecni w przekazach informacyjnych i w kulturze masowej. Jest to zauważalne głównie w potocznej obserwacji. Pojawiają się jednak pierwsze próby systematycznych analiz, jak na przykład zlecona przez «Forum 50+» analiza
treści przekazów informacyjnych pod kątem występowania w nich osób starszych i
problemów starszego pokolenia. Zarówno potoczna obserwacja, jak i wspomniana
analiza prowadzą do wniosku, że obecność tej populacji w mediach jest niewspółmiernie mała do jej liczebności. Jeżeli nawet ludzie starzy i ich sprawy występują w
informacjach czy w publicystyce, to najczęściej «obsadzani» są w stereotypowych rolach: ubogiego, schorowanego, potrzebującego opieki, korzystającego z publicznych
środków, będących odzwierciedleniem negatywnego obrazu starości jako fazy w cyklu życia człowieka”4.
W przypadku osób 50-, 60-letnich mamy do czynienia, niewątpliwie, z nadmiernym wykluczeniem z rynku pracy. Należy zaznaczyć, że w tej grupie nie ma nawet
dużego bezrobocia (długotrwałe bezrobocie bez prawa do zasiłku: 65,8% mężczyzn,
3

J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998, s. 241.

4

B. Szatur-Jaworska, Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Stan
przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Warszawa 2008, s.
115.
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34,2% kobiet (76% to mieszkańcy miast, 24% wsi, w tym: 54,4% to osoby poniżej 25.
roku życia, 30,6% w wieku 25-44 lata, 15% w wieku 45-64), ale wysoki jest poziom
bierności zawodowej (bo są tu osoby, które mogą korzystać już z emerytury czy renty). Można więc powiedzieć, że niektórzy sami się wykluczają, podejmując decyzję
odejścia z rynku pracy. S. Kawula, powołując się na Federica Mayora, autora głośnego
raportu pt. „Przyszłość świata” (2001), pisze: „Praca nie przynosi już zbawienia: jeszcze tak niedawno to ona tworzyła więź społeczną, a teraz – wraz ze swoją świtą wykluczeń, marginalizacji, giętkości i nietrwałości – staje się jednym z najpotężniejszych
czynników jej niszczenia”5.
Na marginalizację faktyczną najbardziej narażone są osoby, które są jednocześnie:
schorowane i niepełnosprawne, słabo wykształcone, samotne, utrzymujące się z renty
lub zasiłków. Natomiast na marginalizację w sensie symbolicznym narażeni są wszyscy ludzie starzy, gdyż jest ona efektem stereotypów starości, a nie faktycznych jej
możliwości i ograniczeń.
Trzeba mieć jednak świadomość, iż przyczyn wykluczenia jest wiele i niekiedy
trudno je jednoznacznie wskazać. Wśród najistotniejszych źródeł wykluczenia można wymienić:
• niedostatek zasobów, jakimi dysponują ludzie starzy spowodowany przez efekt wieku, jak i efekt przynależności do określonej generacji;
• samowykluczenie (decyzja o przejściu na wcześniejszą emeryturę, rentę). Niekiedy
podejmowana pod wpływem sugestii pracodawców, jako zło mniejsze niż bezrobocie młodych pracowników. W przypadku zwalniania z pracy oddzielnie należy rozpatrywać kwestię zwalniania pracownika nieposiadającego uprawnień do
świadczeń emerytalnych i posiadającego uprawnienia. W pierwszym przypadku
warto wspomnieć o wprowadzonej w 2004 r. zmianie wydłużającej okres ochronny
poprzedzający uzyskanie praw emerytalnych z 2 do 4 lat (art. 39 Kodeksu pracy).
Tym samym pozytywne dyskryminowanie instytucjonalne – polegające na lepszym
traktowaniu starszych pracowników – może stać się zaczynem negatywnej dyskryminacji wśród pracodawców preferujących zwalnianie pracowników zbliżających
się do „niebezpiecznego” wieku. Równocześnie wspomniane rozszerzenie ochrony
praw pracowniczych osób starszych wyraźnie zmniejsza szansę takich osób na znalezienie nowej pracy”6;
• decyzja o trwałym wycofaniu się z rynku pracy podejmowana jest w Polsce również
pod wpływem niewystarczającego dostępu do usług społecznych w sferze opieki
nad małym dzieckiem i usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad osobami niepełnosprawnymi i sędziwymi starcami. Niedostatek tych usług i ich niedostosowanie
do potrzeb rodzinnych opiekunów dotyka przede wszystkim kobiety, które – w
sytuacji nadmiernego obciążenia koniecznością pomagania swemu potomstwu w
5

S. Kawula, Pedagogika społeczna wobec zjawiska marginalizacji i normalizacji, w: K. Białobrzeska, S.
Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, Toruń 2006, s. 17.

6

P. Szukalski, Zagrożenia praw osób starszych na rynku pracy w Polsce, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Stan
przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Warszawa 2008, s. 24.
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opiece nad wnukami lub opieki nad swymi zniedołężniałymi rodzicami/teściami
i współmałżonkami – decydują się na wcześniejszą dezaktywizację w porównaniu
do kobiet niepoddanych tym dodatkowym obowiązkom. Tak bowiem należy interpretować wyniki badań wskazujących na zdecydowanie szybszą dezaktywizację
zawodową kobiet po 50. roku życia, świadczących opiekę w porównaniu do ogółu
kobiet w tym wieku7;
• stereotypowe założenie, że ludzie powyżej 50. roku życia są mniej elastyczni, niezdolni do zmian, a przecież jeżeli przez ostatnie 20 lat utrzymywali się na rynku
pracy, musieli się doskonalić, zdobywać nowe kompetencje, uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności;
• stereotypowe postrzeganie ich możliwości zawodowych;
• wyższe kompetencje, a co za tym idzie, wyższe koszty utrzymania;
• odbieranie ich jako zagrożenia w nowym miejscu pracy, jeśli zajmowali poprzednio
wysoką pozycję zawodową;
• mniejsza gotowość na poświęcanie swojego czasu dla pracodawcy, choć w wielu
wypadkach ta gotowość jest duża.

TABELA 1. RELACJA WYNAGRODZENIA W POSZCZEGÓLNYCH PODGRUPACH
WIEKU W STOSUNKU DO ŚREDNIEJ PŁACY OSÓB DANEJ PŁCI W POLSCE W 1998 R.
(JAKO % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA)
Płeć

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Kobiety

71,1

92,4

99,9

112,0

148,9

118,5

Mężczyźni

67,0

93,6

103,7

111,1

143,0

152,3

						
Źródło: opracowanie na podstawie: P. Szukalski, Zagrożenia praw osób starszych na rynku pracy w Polsce, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce.
Analiza i rekomendacje działań, Warszawa 2008, s. 23.

Uogólniając, gdy mówimy o funkcjonowaniu człowieka na rynku pracy, podobnie
jak w przypadku analizy przyczyn ubóstwa, istotne znaczenie mają następujące czynniki:
• indywidualne cechy człowieka, takie jak charakter, predyspozycje, umiejętność
7

I. Wóycicka, R. Rurarz, Świadczenie opieki, w: I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa
2007, ss. 282-305.
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przystosowania się do nowych, zmieniających się warunków, postawa życiowa, sposób reagowania na porażki czy wyzwania itp.;
• czynniki zewnętrzne niezależne od jednostki (recesja, zmiany struktury rynku zatrudnienia, zamieszkiwanie w regionie silnie zagrożonym bezrobociem);
• charakter polityki społecznej8.
Uwzględniając zalety osób z przedziału wiekowego 50+ na rynku pracy, warto w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym umożliwiać ich wykorzystanie. Do wspomnianych mocnych stron tej grupy należą:
• wiedza i doświadczenie, często bardzo wysokie kwalifikacje, które są zaprzepaszczane i w żaden sposób niewykorzystywane;
• kontakty;
• gotowość i umiejętność dzielenia się tą wiedzą i doświadczeniem – co może być
wykorzystywane do szkolenia młodszych pracowników;
• umiejętność kierowania zespołem;
• dystans, refleksyjność, co zapewnia większą stabilność zespołu;
• często większa identyfikacja z miejscem pracy;
• zróżnicowany wiekowo zespół przyczynia się do większego zaufania do pracodawcy.
Pracownicy mają większe poczucie, że nie będą traktowani instrumentalnie.

Podsumowanie – rekomendacje działań pożądanych
Należy podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji osób 50+ na rynku
pracy, pamiętając o zasadzie subsydiarności (pomocniczości). Zasada ta, zdaniem S.
Kawuli, (1998), wyznacza dwie różniące się strategie:
• W ujęciu negatywnym – władza różnych szczebli nie powinna przeszkadzać osobom, grupom czy instytucjom w podejmowaniu inicjatyw i własnych działań dla dobra wspólnego i dla interesu partykularnego.
• W aspekcie pozytywnym – rolą, głównym sensem i misją każdej władzy jest podtrzymanie wymienionych atrybutów jednostek lub grup i w razie potrzeby uzupełnianie czy też wspomaganie wysiłków tych podmiotów, które nie są samowystarczalne9.
Do działań pożądanych, których celem byłaby poprawa sytuacji osób starszych w
różnych obszarach ich funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia, można więc zaliczyć:
8

A. Organiściak-Krzykowska, Pomoc społeczna wobec problemu ubóstwa. Rodzaje ubóstwa i linie je wyznaczające, w: W. Ciczkowski (red.), Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym, Olsztyn 1999,
s. 468.

9

A. Rutkowska, Realizacja zasady subsydiarności i integracji służb a działania socjalne w środowisku
lokalnym, w: W. Ciczkowski (red.), Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym, Olsztyn 1999,
s. 454.
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• wzmocnienie dialogu społecznego dotyczącego włączania w nurt społeczny osób
wykluczonych;
• wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie i środowisku;
• większe promowanie tej grupy w mediach bez uproszczeń i stereotypów. Kreowanie
pozytywnego wizerunku seniora;
• edukacja młodszego pokolenia do pełniejszej akceptacji starości;
• rozpoczęcie dyskursu publicznego w celu wypracowania modelu współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową a organizacjami seniorskimi działającymi w Polsce. Dokonanie inwentaryzacji zasobów, np. na poziomie miasta i
dzielnic, ocena takich instytucji, jak: centra socjalne, domy dziennego pobytu, kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku;
• zwiększenie udziału osób starszych zaangażowanych w kształtowanie polityki
ochrony socjalnej i integracji społecznej, wypracowanie narzędzi. Międzynarodowy
projekt WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów. Europejski Dzień
Solidarności między pokoleniami 29.04.2010 i Międzynarodowy Dzień Osób Starszych;
• zapobieganie deprywacji – działania osłonowe: problemy zdrowotne, niski standard
mieszkań, trudności finansowe, przemoc wobec osób starszych10;
• aktywizacja – przedłużanie aktywności zawodowej, wolontariat, twórczość, samopomoc. Seniorzy powinni mieć możliwość korzystania z oferty przygotowanej
przez instytucje (nie tylko pomocy społecznej): edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej. Aktywizacja środowisk lokalnych w zakresie edukacji ustawicznej;
• promocja oferty wsparcia instytucji funkcjonujących w województwach, kierowanej
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• promocja dobrych praktyk w zakresie aktywności, mobilności zawodowej.
„Rzeczywistym problemem nie jest zatem brak odpowiednich przepisów, lecz ich
stosowanie i egzekwowanie. Patrząc z tego punktu widzenia, można sformułować
następujące rekomendacje:
• prowadzenie szerokiej akcji społecznej, uświadamiającej koszty indywidualne i społeczne związane z ageizmem, koszty ponoszone nie tylko przez poddanych dyskryminacji, lecz również przez dyskryminujących (ci ostatni płacą np. wyższe składki
na ubezpieczenia społeczne i podatki w celu sfinansowania wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej tych pierwszych);
• prowadzenie akcji uświadamiającej pracodawcom, iż zarówno masowa emigracja
ludzi młodych, jak i zmniejszająca się szybko liczebność generacji wchodzących na
rynek pracy w nadchodzących latach «skazują» ich na poleganie w coraz większym
stopniu na starszych wiekiem pracownikach;
• uświadamianie osobom na przedpolu starości – podobnie jak i młodszym – coraz
bardziej wyraźnego związku pomiędzy byciem aktywnym zawodowo i wysokością
10

Forum Seniorzy XXI wieku, 50+, [Online], dostępne http://www.forum.senior.info.pl/a/projekty/wlaczwiek/0, 14.12.2009.
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wynagrodzenia a wysokością świadczeń emerytalnych; z tym uświadamianiem
musi iść w parze promowanie idei «zarządzania wiekiem», tj. planowania przebiegu
kariery zawodowej, w tym również momentu i formy dezaktywizacji zawodowej
(dążenie do zastąpienia zdarzenia procesem);
• rozwój form opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi oraz osobami starszymi
i zniedołężniałymi, aby ograniczyć zakres dezaktywizacji zawodowej wymuszonej
obowiązkami rodzinnymi;
• szersze uświadamianie zarówno pracownikom na przedpolu starości, jak i ich pracodawcom możliwości pozwania do sądu pracodawcy w sytuacji bycia dyskryminowanym na bazie wieku i procedury, w której główny nacisk kładziony jest na
udowodnienie przez oskarżonego obiektywności przesłanek leżących u podstaw
podjętego działania”11.

11

P. Szukalski, op. cit., ss. 33-34.
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Demony starości
Streszczenie: Artykuł stanowi próbę przybliżenia gerontologicznych definicji starości. W myśl
zasady, że boimy się tego, czego nie znamy, poniższy tekst zawiera refleksję nad tym, czego tak
naprawdę obawia się ankietowany, gdy myśli o swojej starości lub starości swoich bliskich.
Analiza przeprowadzonych badań wprowadza Czytelnika w świat trudnych problemów związanych z koniecznością zmiany pełnionych ról społecznych i z oswajaniem się ze starością jako
kolejnym naturalnym etapem życia. Autorka stara się wykazać, że doświadczanie jakości życia
w okresie starości zależy głównie od naszej postawy i wiedzy, od nas samych.

Wstęp

R

ok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Co rozumiemy przez pojęcie wykluczenia społecznego? To
przede wszystkim uniemożliwienie jednostce społecznej korzystania w pełni z praw
obywatelskich. Przyczyną wykluczenia jest nie tylko bieda, ale przede wszystkim różnego rodzaju formy izolacji społecznej, tzn. brak możliwości prawidłowego pełnienia
ról społecznych. Niepełnosprawność, bezradność, osamotnienie to częste przyczyny marginalizacji jednostkowej w społeczeństwie. Jednocześnie niepełnosprawność,
bezradność, osamotnienie, utrata możliwości pełnienia tradycyjnych ról społecznych,
bieda to sytuacje kryzysogenne towarzyszące ludziom starym. Dlatego to oni coraz
częściej stają się grupą społeczną zagrożoną wykluczeniem lub już wyrzuconą poza
nawias społeczeństwa. Przeciwdziałanie powinno koncentrować się przede wszystkim na odbudowaniu społecznego szacunku wobec ludzi starszych, odbudowaniu
więzi pokoleniowej i pokonaniu wielu mitów związanych z nieprzydatnością społeczną ludzi starych.
Najprostsza definicja starości, z jaką spotkała się autorka artykułu podczas swoich
badań gerontologicznych, to stwierdzenie prof. S. Fudel-Osipowej, że „starość to okres
życia ustroju, następujący po wieku dojrzałym, charakteryzujący się obniżeniem funkcji
życiowych i szeregiem morfologicznych zmian w poszczególnych systemach i organach”1.
1

E. Rosset, Ludzie starzy. Studium demograficzne, Warszawa 1967, s. 12.
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I tak myślimy o starości, kojarząc ten etap życia z dolegliwościami zdrowotnymi,
spadkiem zainteresowania nas otoczeniem i otoczenia nami, z koniecznością zmagania się z trudnościami utrzymania minimalnego standardu życia za niewystarczające
wpływy z emerytury. Szaro, buro, smutno, bez perspektyw. Systematyczna marginalizacja, będąca wstępem do wykluczenia społecznego z powodu biedy, niedołężności,
osamotnienia.
Czy to prawda, czy tego się obawiamy w związku z nadchodzącą nieuchronnie
starością? Czy to są nasze demony, których nie jesteśmy w stanie oswoić? Czy strach
przed starością to zwykła obawa przed nieznanym, nowym i trudnym etapem życia?
Etapem życia, a nie etapem umierania.

Fazy, kategorie i style starości
Faza starości to końcowy etap życia, który rozpoczynamy wraz z osiągnięciem tzw.
progu starości związanego z wydarzeniami charakteryzującymi rozpoczęcie tej niechcianej fazy życia.
Badacze różnie katalogują jej początek i poszczególne etapy. Wyróżnili oni wiek:
• biologiczny – to nic innego, jak stopień „zużycia” naszego organizmu. Starzenie
się komórek jest nierównomierne, a tempo starzenia się dla poszczególnych ludzi
nie jest jednakowe, dlatego trudno tylko na podstawie wieku biologicznego określić
moment wkroczenia w etap starości;
• demograficzny – jest to liczba przeżytych lat. Demografowie określili go umownie
na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wiążąc go z kategoriami „wieku poprodukcyjnego”. W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjmuje się
do określenia fazy starości trzy podokresy: od 65. do 75. roku życia wiek podeszły,
od 75. do 90. roku życia – wiek starczy i powyżej 90. roku życia wiek sędziwy, co
ma swoje uzasadnienie w coraz bardziej wydłużającej się długości życia zwłaszcza
wśród kobiet – mieszkanek Europy;
• wiek psychiczny – jest pojęciem związanym głównie z samooceną badanego. W
tej kategorii stosowane są testy służące do obiektywnych badań funkcji intelektualnych, sprawności zmysłów czy zdolności przystosowawczych jednostki w celu
stwierdzenia procesu obniżenia tych kategorii jako kryterium „przejścia” w fazę starości, jednak wiek psychiczny jest rozpatrywany zgodnie ze starym powiedzeniem,
iż „człowiek ma tyle lat, na ile się czuje”;
• społeczny – to zwierciadło pełnionych przez nas ról społecznych. Wychodząc z założenia, że do każdej fazy życia są przypisane specyficzne role społeczne nierozerwalnie z nią związane, pełnienie ról typowych dla starości określa fazę naszego
życia. Jeżeli przyjmiemy, że typową rolą społeczną związaną z fazą starości jest rola
babci i dziadka, dojdziemy do zawodnych wniosków przesunięcia fazy starości np.
na 38 lat, bo i w tym wieku można zostać babcią czy dziadkiem;
• ekonomiczny – to kategoria określana na podstawie naszego miejsca w społecznym
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podziale pracy. Próg starości określa granica wieku poprodukcyjnego (kobiety 60
lat, mężczyźni 65 lat albo mężczyźni 60 lat, kobiety 55 lat);
• socjalny – zwany również prawnym. To nic innego, jak nabycie prawa do korzystania z różnych form wsparcia społecznego w związku z ukończonym wiekiem i
ograniczoną możliwością samodzielnego zapewnienia sobie środków do życia. W
polskich uwarunkowaniach polityki społecznej za próg starości związany z wiekiem
socjalnym uważa się 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W powiązaniu z wiekiem socjalnym rozróżnia się dwa podokresy „przedpole starości”2 to minimalny
wiek, w którym można starać się o świadczenia przedemerytalne i „starość sędziwa”3 75 lat i prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
Porównanie kategorii wieku, na podstawie którego można określić, czy próg starości został już osiągnięty, czy jeszcze nie, ukazuje, jak bardzo starzenie się jest procesem złożonym i indywidualnym dla każdego z nas. Tylko rozpatrywanie łączne
przytoczonych powyżej zdefiniowanych wyznaczników starości może określić nasz
indywidualny próg przejścia w ten okryty cieniem trzeci etap życia.
Starzenie się to wyzwanie. Wyzwanie związane z koniecznością adaptowania do
pełnienia nowych ról społecznych, koniecznością przystosowania się i radzenia sobie
z problemami starości i przede wszystkim z koniecznością modyfikowania swoich
zachowań i relacji z otoczeniem, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, które
coraz częściej staje się udziałem starszej części społeczeństwa.
Psycholog Suzanne Reichard4 klasyfikuje pięć kategorii postaw ludzi starych w
procesie pokonywania problemów starości:
• postawa konstruktywna – cechuje ludzi tolerancyjnych, z poczuciem humoru, wewnętrznie spójnych, cieszących się życiem i umiejących obiektywnie ocenić siebie w
otaczającej rzeczywistości. Są to optymiści ufnie patrzący w przyszłość;
• postawa obronna – cechuje ludzi opanowanych aż do przesady, zorientowanych
na pracę zawodową jako oś własnych interakcji ze społeczeństwem. Obawiają się
emerytury jako swoistego rodzaju banicji społecznej i związanej z nią bierności. Z
jednej strony aktywni, z drugiej oportunistyczni. Zazdroszczą młodym. Ich reakcje
z otoczeniem zdradzają pewne znerwicowanie;
• postawa zależności – cechuje ludzi biernych, którym zależność od innych odpowiada jako forma przystosowania do zmieniającej się rzeczywistości. Mało ambitni,
oportunistyczni domatorzy. Podejrzliwi wobec nowości wykazują bierną tolerancję,
a życie ich niesie jak fala;
• postawa wrogości – cechuje ludzi, którzy przez całe życie byli skłonni winić innych
za swoje niepowodzenia. Agresywni, podejrzliwi, dążący do konfrontacji. Starość
jest dla nich nie do zaakceptowania, pozbawiona jakichkolwiek zalet. Zazdroszczący młodym pesymiści, nierzadko cierpiący na stany lękowe i depresje. Bardzo trudni w relacjach z otoczeniem, prezentują postawę często wyśmiewaną przez twórców
2

B. Szatur-Jaworska, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006, s. 47.

3

Ibidem.

4

D.B. Bromley, Psychologia starzenia się, Warszawa 1969, ss. 132-139.
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komediowych;
• postawa wrogości wobec samego siebie – cechuje pasywnych pesymistów, niewykazujących jakiejkolwiek inicjatyw. Przez niechętny stosunek do własnego życia są
podatni na depresję. Według ich oceny, życie to igraszka złośliwego losu. Czują się
niepotrzebni i osamotnieni – czekają na śmierć. Osoby z taką postawą wobec życia
są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym.
W zależności od przyjętej postawy, w procesie dostosowywania się do starości wyróżniamy wiele stylów życia seniorów. Należy przy tym pamiętać, że postawy życiowe,
jakie przyjmujemy w fazie starości, są wypadkową naszej postawy przyjętej w fazie
dorosłości. To trochę tak, jak z chorobami przewlekłymi. Są z nami całe życie, ale
najbardziej dokuczliwe stają się na starość.
Barbara Szatur-Jaworska5 wyróżnia styl ekspansywny – nastawiony na innowacyjne zmiany, rozwój, nowe doświadczenia i pokonywanie nowych wyzwań oraz styl
zachowawczy zorientowany na wartości tradycyjne i stabilizację.
Bardziej szczegółową klasyfikację ustaliła Olga Czerniawska6, wskazując na sześć
stylów realizowanych przez seniorów. Są to:
• styl całkowicie bierny – osoby starsze zamykają się w domach i wychodzą tylko
w wyjątkowych przypadkach (uroczystość rodzinna, głosowanie w wyborach itp.)
Wycofanie się z życia ma różne przyczyny – niedołężność i związany z tym strach
przed pokonywaniem barier architektonicznych, ciężka choroba przykuwająca do
łóżka, strach przed opuszczeniem domu, niechęć przed podejmowaniem jakiegokolwiek wysiłku;
• styl rodzinny – oparty na aktywnym pełnieniu roli dziadka czy babci. Opiekują się
wnukami podczas nieobecności rodziców i ta opieka wypełnia cały ich czas, nie pozwalając na inne formy aktywności. Bardzo niebezpieczny z punktu widzenia osoby
starszej styl życia, w którym po „odchowaniu” wnuków pozostaje pustka;
• styl wynikający z posiadania ogródka działkowego – wyśmiewany przez przeciwników takiej formy aktywności (przecież tereny działkowe w dużych miastach często zajmują bardzo atrakcyjne gospodarczo działki), ale dający osobom starszym
bardzo wiele satysfakcji. Działka nie tylko wypełnia cały czas wolny, pomaga utrzymać dobrą kondycję fizyczną, ale jest przede wszystkim miejscem spotkań osób o
zbliżonym wieku i zainteresowaniach. Dla wielu osób jest to również forma ratowania bardzo skromnego budżetu domowego;
• styl oparty na aktywności w stowarzyszeniu społecznym (prace społeczne, wolontariat) – taki styl życia realizują osoby starsze cieszące się dobrym zdrowiem,
aktywne społecznie i towarzysko. To społecznicy, którzy najczęściej kontynuują zainteresowania z okresu dojrzałości. Niestety, w Polsce wciąż odsetek osób starszych
– wolontariuszy jest o wiele niższy niż w państwach Europy Zachodniej. Najprawdopodobniej jest to skutek małego zainteresowania animatorów trzeciego sektora
5

B. Szatur-Jaworska, op. cit., s. 61.

6

O. Czerniawska, Style życia ludzi starych, w: O. Czerniawska (red.), Style życia w starości, Łódź 1998, s.
175.
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wolontariatem ludzi starszych;
• styl domocentryczny – styl noszący w sobie pierwiastki i biernego, i rodzinnego.
Realizują go ludzie starsi, którzy niechętnie opuszczając dom, nie są całkowicie
bierni. To styl koncentrujący się na korzystaniu ze środków masowego przekazu,
pomoc rodzinie i realizowaniu hobby niewymagającego opuszczania domu, jak np.
rozwiązywanie krzyżówek, uprawa roślin doniczkowych itp.;
• styl pobożny – to osoby starsze – głównie kobiety, których całe życie koncentruje się wokół kościoła. Osoby te udzielają się w ruchach kościelnych, a codzienne
uczestniczenie we mszy staje się sprawą najważniejszą. Zazwyczaj dotyczy to osób,
które przed fazą starości cechowała szczególna pobożność, a po zakończeniu pracy
zawodowej mają więcej czasu na działalność i uczestnictwo w kościele. Należałoby
się również zastanowić, czy wybór takiego stylu życia nie jest często podyktowany
brakiem środków finansowych na realizację innych upodobań czy hobby.

Kryzysy starości
Nasze obawy przed przejściem w fazę starości związane są głównie z kryzysami
występującymi w starości. Każdy etap życia człowieka obfituje w sytuacje kryzysogenne,
ale w fazie starości mamy do czynnie ze zdarzeniami, z którymi trudno nam sobie poradzić.
Psychologowie twierdzą, że do najczęściej występujących w fazie starości zdarzeń
kryzysogennych należy zaliczyć:
• utratę zdrowia, kondycji i atrakcyjności fizycznej;
• utratę bliskich osób;
• utratę statusu ekonomicznego i społecznego;
• utratę prestiżu i poczucia przydatności;
• zbliżającą się perspektywę śmierci.
Do sensorów stresu zaliczyć należy również problem „pustego gniazda” i związanego z nim poczucia straty i braku przydatności oraz zmianę miejsca zamieszkania ze
względu na konieczność np. całodobowej opieki.
Według skali oceny przystosowania społecznego7, która określa poziom stresu w
wyniku zaistnienia określonych zdarzeń losowych, śmierć współmałżonka ma najwyższą wartość określoną jako 100 punktów. Przedstawienie tylko niektórych wydarzeń losowych, których większość, choć nie wszystkie, występuje w okresie starości
i powiązanie ich z pomiarem poziomu stresu ukazuje, z jak poważnymi problemami
musimy się zmierzyć w fazie starości. Jeżeli śmierć współmałżonka ma 100 punktów w
skali określania poziomu stresu, to odejście na emeryturę – określone 45 punktami –
dobitnie świadczy o konieczności stawienia czoła wielu wyzwaniom w okresie starości.
W miejscu tym pojawia się pytanie: czego tak naprawdę boimy się w związku ze
starością? Na to pytanie mogą udzielić odpowiedzi badania przeprowadzone przez
7

B. Szatur-Jaworska, op. cit., s. 77.
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autorkę artykułu wśród 100 mieszkańców Bydgoszczy w 6 grupach wiekowych: 20-21
lat, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 lat.

TABELA 1. WYNIKI BADAŃ W % BEZ PODZIAŁU NA KOBIETY I MĘŻCZYZN
Pytanie

Odpowiedź %

Odpowiedź %

Czy myślisz o swojej staro- Nigdy – 12%
ści?
Czasami – 80%

Często – 5%
Bardzo często – 3%

Czy myślisz o starości swoich Nigdy – 7%
bliskich?
Czasami – 60%

Często – 26%
Bardzo często – 7%

Czy opiekujesz się osobami Nigdy – 17%
starszymi z twojej rodziny?
Czasami – 52%

Często – 19%
Bardzo często – 12%

Czy opiekujesz się osobami Nigdy – 42%
starszymi ze swojego otocze- Czasami – 52%
nia?

Często – 4%
Bardzo często – 2%

Czy obawiasz się starości?

Nie – 55%

Tak – 45%

Czego obawiasz się w związ- Chorób i bólu – 34%
ku ze starością?
Niedołężności – 49%

Samotności – 17%
Biedy – 20%

Na czyją pomoc liczysz w Członka rodziny – 88%
okresie starości?
Pracownika instytucji opiekuńczych prywatnych – 3%
Pracownika instytucji
opiekuńczych państwowych
– 3%

Pracownika socjalnego – 2%
Pracownika medycznego –
6%
Przyjaciół – 20%
Sąsiadów – 4%
Wolontariuszy – 2%

Gdzie chciałabyś/ chciałbyś We własnym domu – 52%
spędzić ostatnie lata swojego W domu z rodziną – 52%
życia?

W instytucji opiekuńczej
prywatnej – 5%
W instytucji opiekuńczej
państwowej – 0%

Czy prawidłowe wykony- Tak – 37%
wanie ról społecznych przez Raczej tak – 42%
panią/pana ma wpływ na jakość życia w okresie starości?

Nie – 10%
Raczej nie – 11%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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TABELA 1.1. WYNIKI BADAŃ W PODZIALE NA KOBIET I MĘŻCZYZN (%) – MĘŻCZYŹNI
Pytanie

Odpowiedź

Odpowiedź

Czy myślisz o swojej staro- Nigdy – 19,35%
ści?
Czasami – 80,65%

Często – 0%
Bardzo często – 0%

Czy myślisz o starości swoich Nigdy – 12,90%
bliskich?
Czasami – 74,19%

Często – 9,6%
Bardzo często – 0%

Czy opiekujesz się osobami Nigdy – 16,13%
starszymi z twojej rodziny?
Czasami – 58,06%

Często – 19,35%
Bardzo często – 6,45%

Czy opiekujesz się osobami Nigdy – 48,39%
starszymi ze swojego otocze- Czasami – 48,39%
nia?

Często – 3,22%
Bardzo często – 0%

Czy obawiasz się starości?

Nie – 67,74%

Tak – 32,26%

Czego obawiasz się w związ- Chorób i bólu – 29,03%
ku ze starością?
Niedołężności – 48,39%

Samotności – 22,58%
Biedy – 12,90%

Na czyją pomoc liczysz w Członka rodziny – 87,10%
okresie starości?
Pracownika instytucji opiekuńczych prywatnych – 0%
Pracownika instytucji opiekuńczych państwowych –
3,23%

Pracownika socjalnego – 0%
Pracownika medycznego –
6,45%
Przyjaciół – 16,13%
Sąsiadów – 0%
Wolontariuszy – 3,23%

Gdzie chciałabyś/chciałbyś We własnym domu – 58,06% W instytucji opiekuńczej
spędzić ostatnie lata swojego W domu z rodziną – prywatnej – 0%
życia?
51,61%
W instytucji opiekuńczej
państwowej – 0%
Czy prawidłowe wykony- Tak – 22,58%
wanie ról społecznych przez Raczej tak – 45,16%
panią/pana ma wpływ na jakość życia w okresie starości?
		
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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TABELA 1.2. WYNIKI BADAŃ W PODZIALE NA KOBIET I MĘŻCZYZN (%) – KOBIETY
Pytanie

Odpowiedź

Odpowiedź

Czy myślisz o swojej staro- Nigdy – 8,7%
ści?
Czasami – 79,71%

Często – 7,25%
Bardzo często – 4,35%

Czy myślisz o starości swoich Nigdy – 4,35%
bliskich?
Czasami – 52,17%

Często – 33,33%
Bardzo często – 10,14%

Czy opiekujesz się osobami Nigdy – 17,39%
starszymi z twojej rodziny?
Czasami – 49,28%

Często – 18,84%
Bardzo często – 14,49%

Czy opiekujesz się osobami Nigdy – 37,68%
starszymi ze swojego otocze- Czasami – 53,62%
nia?

Często – 5,80%
Bardzo często – 2,90%

Czy obawiasz się starości?

Nie – 49,28%

Tak – 50,72%

Czego obawiasz się w związ- Chorób i bólu – 36,23%
ku ze starością?
Niedołężności – 49,28%

Samotności – 14,49%
Biedy – 23,19%

Na czyją pomoc liczysz w Członka rodziny – 88,41%
okresie starości?
Pracownika instytucji opiekuńczych prywatnych –
4,35%
Pracownika instytucji opiekuńczych państwowych –
4,35%

Pracownika socjalnego –
2,90%
Pracownika medycznego –
5,80%
Przyjaciół – 21,74%
Sąsiadów – 5,8%
Wolontariuszy – 1,45%

Gdzie chciałabyś/chciałbyś We własnym domu – 49,28% W instytucji opiekuńczej
spędzić ostatnie lata swojego W domu z rodziną – 52,17% prywatnej – 7,25%
życia?
W instytucji opiekuńczej
państwowej – 0%
Czy prawidłowe wykony- Tak – 43,47%
wanie ról społecznych przez Raczej tak – 40,58%
panią/pana ma wpływ na jakość życia w okresie starości?

Nie – 7,25%
Raczej nie – 8,70%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Na pytanie: „czy myślisz o swojej starości?”, około 80% ankietowanych wybrało odpowiedź „czasami” jako najbardziej neutralną, przy czym odsetek kobiet tak odpowiadających i mężczyzn jest prawie taki sam. Do częstych myśli o starości przyznały się jedynie
kobiety i jest to związane z obawami kobiet, dotyczącymi utraty własnej atrakcyjności
jako atrybutu kobiecości, a jednocześnie mocnego argumentu w procesie wymiany.
Na pytanie o „myśleniu o starości swoich bliskich” – ponad 33% kobiet odpowiedziało „często” lub „bardzo często”, jest to związane z tradycyjnym pojmowaniem
obowiązku opieki nad najstarszymi członkami rodziny jako powinności kobiety.
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Demony starości

Potwierdza to odsetek odpowiedzi „bardzo często” kobiet (14,49%) na pytanie: „czy
opiekujesz się osobą starszą ze swojej rodziny?”.
Na pytanie: „czy opiekujesz się osobą starszą ze swojego otoczenia?” odsetek osób,
które odpowiedziały „często” lub „bardzo często” jest znikomy. Dlatego też w odpowiedzi na pytanie: „na czyją pomoc liczysz w okresie starości?” tylko 4% ankietowanych podało sąsiadów!
Zdecydowana większość respondentów liczy na pomoc członka rodziny (88%),
przy czym odsetek kobiet (88,41%) i mężczyzn (87,10%) jest bardzo zbliżony. Pytanie
to wskazuje na całkowity brak zaufania do instytucji opiekuńczych, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Jest to związane z obawami ankietowanych co do jakości
świadczonych usług opiekuńczych. Brak zaufania to wypadkowa wielu czynników,
takich jak brak wiedzy, brak pozytywnych przykładów podawanych w mediach, brak
propagowania tego typu rozwiązań wśród społeczeństwa, tradycyjny sposób pojmowania funkcji opiekuńczej rodziny, przykłady skrajnych nadużyć prowadzących do
bestialstwa w sposobie opieki nad najsłabszymi członkami społeczeństwa (bicie pensjonariuszy, głodzenie, faszerowanie medykamentami). Dlatego też zarówno kobiety,
jak i mężczyźni na pytanie: „gdzie chciałbyś spędzić ostatnie lata swojego życia?”, zdecydowanie wybierają odpowiedź: „we własnym domu” lub „w domu z rodziną”. Znamienny jest fakt, że 7,25% ankietowanych kobiet i tylko kobiet wybrało odpowiedź:
„w instytucji opiekuńczej prywatnej” i są to jednocześnie kobiety, które zakreśliły odpowiedź „bardzo często” w pytaniu o opiekę nad członkiem rodziny.
Połowa ankietowanych (49%) najbardziej obawia się niedołężności, przy czym odsetek kobiet i mężczyzn jest w tej odpowiedzi zbliżony. Boimy się być dla kogoś ciężarem. Boimy się zależności od drugiego człowieka. Boimy się niedołężności w aspekcie
utraty samodzielności, a co za tym idzie, utraty prawa do samostanowienia.
Bardzo ciekawa jest odpowiedź mężczyzn na pytanie o „obawy związane ze starością”.
22,58% mężczyzn boi się samotności, podczas gdy tylko 14,49% kobiet skreśliło tę odpowiedź. Odwrotnie jest w przypadku biedy. Aż 23,19% kobiet obawia się biedy w okresie
starości. Jest to związane z niesprawiedliwym systemem zabezpieczenia społecznego, począwszy od dysproporcji w wynagradzaniu za pracę, poprzez wykonywanie przez kobiety
pracy w domu bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, a co za tym idzie – późniejszego zabezpieczenia emerytalnego. Do tego przyczynia się zapewne brak przepisów normujących podział emerytury pomiędzy męża i niepracującą zawodowo żonę.
Na ostatnie pytanie – o „wpływ prawidłowego wykonywania ról społecznych na
jakość życia w okresie starości” – większość ankietowanych (79%) instynktownie odpowiedziała twierdząco. Jest to zapewne związane z podświadomym oczekiwaniem
„spłaty długu” następujących pokoleń tym, które ustępują. Byłem dobrym rodzicem,
więc oczekuję, że moje dzieci będą dobrymi dziećmi. Byłem dobrym pracownikiem,
a więc oczekuję dobrej emerytury. Byłem porządnym człowiekiem, a więc społeczeństwo powinno mi za to podziękować. Czy podziękuje – autorka artykułu nie jest w
stanie udzielić odpowiedzi.
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„Człowiek jest biedny nie dlatego,
że nie ma pieniędzy,
ale dlatego, że nie pracuje”.
G.C. Lichtenberg

O współzależności wskaźników ubóstwa
w Polsce w latach 1996-2008

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę wskaźników zasięgu i głębokości ubóstwa
oraz zagrożenia ubóstwem, a także ich zmian w tendencji rozwojowej dla różnych linii ubóstwa w Polsce w latach 1996-2008, według typu biologicznego gospodarstwa domowego oraz
jego przynależności do grupy społeczno-ekonomicznej.

Wstęp

U

bóstwo, stanowiące jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata,
nie jest zjawiskiem ani łatwo, ani jednoznacznie definiowalnym. Tym bardziej,
że pojęcie to ma charakter relatywno-porównawczy: w jednej zbiorowości osoba o
określonym stanie posiadania jest uboga, w drugim może być bardzo biedna, a jeszcze
w innym nawet zamożna – zależy to od stopnia dobrobytu tej zbiorowości. Na ogół
przyjmuje się, że ubogi to taka jednostka populacji, która nie posiada wystarczających środków na zaspokojenie potrzeb, traktowanych w tej populacji jako podstawowe: wyżywienie, mieszkanie, ubranie, zachowanie zdrowia. Warto więc podkreślić,
— 71 —

dr hab. Elżbieta Żółtowska, dr Halina Klepacz

że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, zatem trudnym do badania nawet w
jednej zbiorowości, a tym bardziej do analizowania i porównywania jego wielkości
w różnych zbiorowościach. Mimo że dane dotyczące jego rozmiarów mają charakter względny, poszukuje się takich miar, które odzwierciedlałyby, w sposób możliwie
obiektywny, jego właściwości.
W Polsce, pomiarem i analizą ubóstwa zajmuje się wiele instytucji naukowo-badawczych m.in.: Departament Warunków Życia GUS-u, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Biuro Studiów i Ekspertyz, a także różne ośrodki akademickie. W Europie
systematyczne analizy tego zjawiska prowadzi Biuro Statystyczne Krajów Unii Europejskiej (Eurostat), poprzez wszystkie państwa członkowskie Europejskiego Badania
Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC), a także Międzynarodowy Bank Odbudowy
i Rozwoju, będący agendą ONZ, zwany Bankiem Światowym. Jak wynika ze statystyk
ONZ, około 1,2 mld ludzi na świecie żyje za mniej niż dolara dzienne, a około 2,8
mld za nie więcej niż 2 dolary dziennie, przy czym prawie 850 tys. osób nie ma co
jeść – głoduje1. Mimo rozległego zakresu badań nad biedą na świecie, co wymaga
niewątpliwie dużych nakładów finansowych, istnieje w dalszym ciągu konieczność
nieustannego rozwoju metod badawczych, które powinny uwzględniać również specyficzne warunki życia w danym państwie.
Problem walki z ubóstwem, tym niezwykle społecznie dotkliwym zjawiskiem, został podjęty także przez Radę Europejską. W 2006 r. uznała ona eliminację ubóstwa
za jeden z czołowych priorytetów UE i zobowiązała rządy państw członkowskich do
konstrukcji długoterminowych planów przeciwdziałania temu zjawisku z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi polityki ekonomicznej, społecznej i kulturalnej. Istotne znaczenie tej problematyki potwierdzono, ogłaszając rok 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym2.

Analiza ubóstwa w Polsce w latach 1996-2008
Ubóstwo jest zjawiskiem złożonym, a jego pomiar niezwykle trudny, o ile nie
przyjmie się „upraszczających” założeń, przy których buduje się wiele różnych miar
ubóstwa. Do ich konstrukcji wykorzystuje się m.in. koncepcje:3
• 10oparte na linii ubóstwa (której wyznaczenie nie jest zagadnieniem ani łatwym
do rozwiązania, ani jednoznacznie sformułowanym) – wyróżnia się przy tym dwa
mierniki: procent ubogich lub średnią lukę dochodów ubogich;
• 20 korzystające z krzywej Lorenza lub uogólnionej krzywej Lorenza – porównuje
1

17 października – Światowy Dzień Walki z Ubóstwem, [Online] dostępne: http://wiadomości.nego.pl/
strona /233634.html.

2

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 22.10.2008 r. w sprawie Europejskiego
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), [Online] dostępne: http://www.mpips.
gov.pl.

3

H. Klepacz, E. Żółtowska, Zróżnicowanie nierówności dochodowych w grupach społeczno-zawodowych,
Zeszyt Naukowy 4, Instytut Ekonomii Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim,
2003.
— 72 —

O współzależności wskaźników ubóstwa w Polsce w latach 1996-2008

się nierówności w rozkładach dochodów badanej populacji;
• 30związane z indeksem Sena (uwzględniającego funkcję dobrobytu i współczynnik
Giniego) – bada się efekt współoddziaływania nierówności w rozkładzie i poziomie
dochodów.
Podejścia takie, mimo że w sposób uproszczony opisują zjawisko ubóstwa, to jednak mogą być przydatne do analizy i planowania polityki społeczno-ekonomicznej, o
ile wyraźnie zostaną sformułowane założenia przyjęte w definicji tych wskaźników. W
literaturze spotyka się badania dotyczące nie tylko ubóstwa, ale także niedostatku lub
nierówności dochodów, a nawet dobrobytu – co ma wydźwięk bardziej optymistyczny.

Ubóstwo jako problem społeczno-ekonomiczny
W zależności od stopnia niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki można wyróżnić kilka kategorii ubóstwa, a mianowicie:
• absolutne,
• względne (relatywne),
• subiektywne,
• ustawowe4.
Pojęcie ubóstwa absolutnego stosuje się przede wszystkim w statystykach międzynarodowych i dotyczy człowieka w takiej sytuacji finansowej, że może on wydać
na swoje utrzymanie najwyżej jednego dolara dziennie. Natomiast pojęcie ubóstwa
względnego (relatywnego) odnosi się do przeciętnego poziomu życia w danym państwie, mierzonego na ogół wysokością przeciętnych dochodów (lub wydatków). Z
kolei źródłem ubóstwa subiektywnego są m.in. takie czynniki, jak: brak zaradności
i aktywności, niski poziom kwalifikacji i wykształcenia, uzależnienie od zasiłków i
pomocy społecznej, a także od różnego typu patologii społecznych, np. narkomanii,
alkoholizmu. Kategoria ubóstwo ustawowe dotyczy osób uprawnionych do ubiegania
się o przyznanie świadczenia pieniężnego, zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy
społecznej.
Z każdą kategorią ubóstwa związana jest tzw. linia ubóstwa, czyli miernik określający przynależność wybranej jednostki populacji do jednego z dwóch jej podzbiorów:
subpopulacji ubogich lub subpopulacji nieubogich. Najczęściej używanymi liniami
ubóstwa są:
• 10 minimum egzystencji – oznaczające wartość koszyka dóbr, zaspokajających
niezbędne potrzeby (mieszkaniowe i żywnościowe) człowieka, które nie mogą być
odłożone w czasie, a ich konsumpcja nie może być niższa niż ilości dóbr w koszyku; w Polsce minimum egzystencji, zwane też „minimum biologicznym”, szacowane
jest od 1995 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;
• 20 ustawowa granica ubóstwa – zwana progiem interwencji socjalnej – oznacza
kwotę, która – zgodnie z obowiązującą Ustawą o pomocy społecznej – uprawnia
4

Definicje tych kategorii można znaleźć np. w publikacjach Departamentu Warunków Życia GUS pt.
Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów domowych.
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do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków budżetowych;
• 30 minimum socjalne (poziom „minimalnego dobrobytu”) – jest wskaźnikiem
określającym koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie „koszyka
dóbr” służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie i wystarczających nie tylko dla podtrzymania życia, ale również do wychowania dzieci i utrzymania minimum więzi społecznych;
• 40 granica ubóstwa relatywnego (względnego) – ustalana jest na określonym poziomie średnich miesięcznych dochodów (wydatków) ogółu gospodarstw domowych (np. w Polsce przyjmuje się 50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstw domowych, natomiast w badaniach poziomu życia w UE jest to 40, 50, 60%
mediany dochodów);
• 50 subiektywna granica ubóstwa – jest ustalana dla określonego typu gospodarstw
domowych jako odpowiadająca w przybliżeniu poziomowi dochodów deklarowanych przez respondentów jako ledwie wystarczające5.
Analizując sferę ubóstwa, wykorzystuje się zazwyczaj dwa podstawowe wskaźniki statystyczne: zasięg ubóstwa i głębokość ubóstwa, wyznaczane na podstawie danych o rozporządzalnych dochodach ekwiwalentnych i przyjętej linii ubóstwa. Oba
te mierniki zależą m.in. od przynależności gospodarstwa do grupy społeczno-ekonomicznej, czyli od źródła utrzymania głowy gospodarstwa domowego, a także od
typu biologicznego gospodarstwa domowego, tzn. od liczby dzieci występujących w
gospodarstwie domowym.

Zakres i głębokość ubóstwa
Jeden z głównych mierników ubóstwa, czyli zasięg ubóstwa, odnosi się do kategorii ilościowych i nazywany jest stopą ubóstwa lub inaczej frakcją ubogich, określa procent ludności lub gospodarstw domowych o dochodach (wydatkach) poniżej
przyjętej linii ubóstwa. Do analizy wybrano, publikowane przez GUS, stopy ubóstwa
wyznaczone względem pięciu linii ubóstwa: relatywnej, ustawowej, subiektywnej oraz
względem minimum egzystencji i minimum socjalnego (tab. 1). Łatwo zauważyć, że
frakcje ubogich są bardzo zróżnicowane: najniższe dla minimum egzystencji, wyższe
i podobne – dla linii ustawowej i relatywnej oraz dużo wyższe dla linii subiektywnej i
najwyższe dla minimum socjalnego.

Ibidem. Linia ubóstwa jest pojęciem używanym zamiennie z terminami: „granica” lub „próg ubóstwa”.
5
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w świetle wyników badań budżetów domowych) z lat 1997-2009.
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W analizowanym okresie zaobserwować można następujące zmiany, w tendencji
rozwojowej stóp ubóstwa, dla każdej z wybranych linii ubóstwa:
• relatywnej – stopy ubóstwa rosły w latach 1996-2003 i malały w latach 2004-2008 z
niewielkim wzrostem o 0,3 punktu procentowego (p.p.) w roku 2008;
• ustawowej – tendencja wzrostowa stóp ubóstwa zmieniła się na spadkową w 2005 r.;
• minimum egzystencji – rosły do roku 2005 (z niewielkim spadkiem w roku 2003), a
następnie znacznie zmalały w trzech ostatnich latach;
• minimum socjalnego – miały duże wartości i rosły w latach 1996-2002, a po roku
2002 nie były już publikowane;
• subiektywnej – miały stosunkowo duże wartości, które do roku 2000 rosły i malały
od roku 2001.
Dla zbadania, czy zmiany w tendencji rozwojowej stóp ubóstwa w latach 19962008 były statystycznie istotne dla każdej z rozważanych linii ubóstwa, oszacowano
także parametry modelu/trendu:

		 S t = (α 0 + β 0 z ) + (α 1 + β 1 z ) t + ξ t
gdzie

S t – procent osób poniżej odpowiedniej linii ubóstwa (stopa ubóstwa);

t – zmienna czasowa przyjmująca wartość 1 dla roku 1996;
z – zmienna zerojedynkowa przyjmująca wartość 1 dla i wartość zero dla;
ξt
– zmienna losowa dla roku t;
α 0 , β 0 , α 1 , β1 – parametry strukturalne modelu.

Warto zauważyć, że: 10 oceny parametru α 1 odpowiadają wielkości przeciętnego
ˆ
ˆ
przyrostu wskaźnika ubóstwa z roku na rok, dla okresu t ≤ t 0 ; 20 suma (α 1 + β1 )
to ocena przeciętnego przyrostu wskaźnika ubóstwa dla okresu t > t 0 ; natomiast β̂1
określa wielkość zmiany współczynnika kierunkowego funkcji trendu w obu wyróżnionych przedziałach czasowych.
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-3,808 ± 0,565
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-1,388 ± 0,236

β̂1 ± S ( βˆ1 )

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tab. 1.
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Oceny parametrów i ich średnie błędy
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Okazało się, że oceny parametrów dla wszystkich estymowanych modeli były statystycznie istotne (na poziomie istotności 5%), a otrzymane wartości współczynników
determinacji wskazywały na wysoki stopień objaśnienia za pomocą modelu (1) zmian
stóp ubóstwa. I tak np. dla subiektywnej linii ubóstwa zaobserwowano największe
zmiany: przeciętny roczny przyrost wskaźnika ubóstwa, do roku 2000, wynosił 1,29
p.p., natomiast po roku 2001 jego wartość spadała przeciętnie o rocznie o 2,52 pp.,
zatem zmiana współczynnika kierunkowego funkcji trendu wyniosła – 3,81 p.p. między okresami 1996-2000 i 2001-2008. Dla pozostałych linii ubóstwa zauważyć można
także spadek przyrostu wskaźnika ubóstwa, jednak w innych przedziałach czasowych:
dla ustawowej linii ubóstwa o 3,31 p.p., dla minimum egzystencji o 2,05 p.p., zaś dla
relatywnej o 1,39 p.p..
Drugi miernik ubóstwa, nazywany głębokością ubóstwa, odnosi się do kategorii wartościowych i informuje, jak daleko od linii ubóstwa znajdują się ubodzy. Do
mierników głębokości ubóstwa zaliczymy m.in. lukę dochodową. Określa ona, o ile
powinno się zwiększyć przeciętne środki ubogiego, aby opuścił on sferę ubogich i
znalazł się w subpopulacji nieubogich na linii ubóstwa (tab. 3).
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Sytuacja gospodarstw domowych (w świetle wyników badań budżetów domowych).
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Zwróćmy uwagę, że zmiany wskaźników luki wydatkowej są w badanym okresie
niewielkie. Dla linii ubóstwa: relatywnej, ustawowej oraz minimum egzystencji wynoszą one około 5 p.p., dla minimum socjalnego 4 p.p. oraz dla linii subiektywnej 3 p.p.
Podobnie jak dla zasięgu ubóstwa, aby zbadać istotność zachodzących zmian dla
głębokości ubóstwa, względem linii ubóstwa, estymowano parametry modelu (1).
Otrzymane wyniki zawarto w tab. 4.
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24,833 ± 0,390

Subiektywna
1,167 ± 2,805

14,739 ± 3,524

15,529 ± 2,695

6,617 ± 2,387

β̂ 0 ± S ( βˆ 0 )

0,300 ± 0,069

0,717 ± 0,087

0,821 ± 0,096

0,583 ± 0,059

α̂ 1 ± S (αˆ1 )

-0,300 ± 0,250

-1,617 ± 0,314

-1,721 ± 0,247

-0,883 ± 0,213

β̂1 ± S ( βˆ1 )

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tab. 3.

14,861 ± 0,491

16,071 ± 0,607

Ustawowa

Min. egzystencji

18,083 ± 0,332

α̂ 0 ± S (αˆ 0 )

Oceny parametrów i ich średnie błędy

Relatywna

Linia
Ubóstwa

TABELA 4. WYNIKI ESTYMACJI PARAMETRÓW MODELU (1)
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Oceny parametrów strukturalnych modeli, w tym parametrów kierunkowych, były
statystycznie istotne z wyjątkiem ocen otrzymanych dla subiektywnej linii ubóstwa.
Dla niej również dopasowanie (R2=68,7%) było wyraźnie gorsze niż dla pozostałych.
Wskaźniki luki dochodowej wzrastały w pierwszym okresie, tzn. w latach 1996-2004,
przeciętnie: o 0,583 p.p. dla relatywnej linii ubóstwa; 0,821 p.p. dla ustawowej linii
ubóstwa; 0,717 p.p. dla minimum egzystencji; zaś w drugim okresie, czyli w latach
2005-2008, zaobserwowano statystycznie istotny spadek wartości tych wskaźników,
przeciętnie rocznie o 0,3 p.p. dla relatywnej linii ubóstwa oraz o 0,9 p.p. dla ustawowej
linii ubóstwa i minimum egzystencji.

Zależności między wskaźnikami ubóstwa
według typu biologicznego gospodarstw domowych
W latach 1996-2003 odsetek osób ubogich, względem relatywnej linii ubóstwa,
wzrastał w gospodarstwach z dwojgiem i co najmniej czworgiem dzieci i malał w
latach 2004-2008 (ryc. 1). Dla gospodarstw z jednym i trojgiem dzieci na utrzymaniu
zmiana tendencji wzrostowej na spadkową nastąpiła w roku 2004. Zagrożenie ubóstwem wzrastało wraz ze zwiększeniem się liczby dzieci w gospodarstwie domowym,
np. w gospodarstwach z co najmniej czwórką dzieci odsetek ten był prawie pięcio-,
sześciokrotnie wyższy niż w gospodarstwach, w których na utrzymaniu było jedno
dziecko. Można zauważyć, że wraz ze zwiększaniem się liczby dzieci w gospodarstwie,
odpowiednie łamane, ilustrujące odsetek ubogich, przesuwają się niemal równolegle.
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Rys.1. Zagrożenie ubóstwem według typu biologicznego gospodarstwa
domowego dla relatywnej linii ubóstwa
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RYC. 1. ZAGROŻENIE UBÓSTWEM WEDŁUG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO DLA RELATYWNEJ LINII UBÓSTWA
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Sytuacja gospodarstw domowych
(w świetle wyników badań budżetów domowych).

Dla relatywnej granicy ubóstwa badano także istotność zmiany w wielkości odsetków ubogich, w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym wzrastała liczba dzieci
na utrzymaniu o jedno dziecko, na podstawie wyników estymacji modeli liniowych
postaci:
M t(i +1) = γ 0 + γ 1 ⋅ M t(i ) + ε t , (2.i)
gdzie:
M t(i ) – odsetek ubogich w gospodarstwie domowym z liczbą „i” dzieci na utrzymaniu, i = 1, 2, 3 oraz 4 i więcej (4+), dla relatywnej linii ubóstwa;
ε t – zmienna losowa;

γ 0 , γ 1 – parametry strukturalne modelu.
Ocena parametru γ 1 wskazywała, o ile punktów procentowych wzrastał przecięt-

nie odsetek ubogich, w gospodarstwie o danej liczbie dzieci na utrzymaniu, w stosunku do odsetka ubogich w gospodarstwach, w których liczba dzieci była mniejsza o
jedno dziecko (tab. 5).

— 83 —

dr hab. Elżbieta Żółtowska, dr Halina Klepacz
TABELA 5. WYNIKI ESTYMACJI PARAMETRÓW MODELU (2)
Model

Zależność

Oceny parametrów i ich średnie
błędy

α̂ 0 ± S (αˆ 0 )

α̂ 1 ± S (αˆ1 )

R2
(w %)

(2.0)

Mˆ t(1) = f ( M t( 0) )

1,975 3,328

1,327 0,690

25,2 79,5

(2.1)

Mˆ t( 2) = f ( M t(1) )

3,120 1,808

1,390 0,213

79,5

(2.2)

Mˆ t(3) = f ( M t( 2) )

5,560 1,951

1,489 0,131

92,2

(2.3)

Mˆ t( 4 + ) = f ( M t(3) )

13,928 4,449

1,252 0,160

84,7

Źródło: obliczenia własne na podstawie publikacji GUS: Sytuacja gospodarstw domowych (w
świetle wyników badań budżetów domowych).

Warto zwrócić uwagę, że oceny parametrów dla modelu (2.0) były statystycznie
nieistotne (na poziomie istotności 5%), a stopień objaśnienia był bardzo niski i wynosił 25,2%, zatem interpretowanie ocen parametrów dla tego modelu nie ma sensu
ekonomicznego. Dla pozostałych trzech modeli ((2.1) - (2.3)), uzyskano statystycznie istotne (na poziomie istotności 5%) oceny parametrów i zadowalające wartości
współczynników determinacji. Średni przyrost odsetka ubóstwa w latach 1996-2008
w rodzinach z dwójką, trójką oraz co najmniej z czwórką dzieci był przeciętnie wyższy
o: 1,4 p.p., 1,5 p.p. i 1,3 p.p. niż dla rodzin z jednym, dwojgiem i trojgiem dzieci na
utrzymaniu. Średnie błędy szacunku parametrów stanowiły odpowiednio: 15,3%,
8,8% i 17,8% wartości otrzymanych ocen tych parametrów.
Podobne zachowanie się łamanych, jak dla relatywnej granicy ubóstwa, przedstawiających odsetek osób ubogich, można zaobserwować dla linii ubóstwa ustalonej na
poziomie minimum egzystencji (ryc. 2). W tym przypadku zmiana kierunku tendencji rozwojowej wskaźników ubóstwa wystąpiła w roku 2005, czyli z rocznym opóźnieniem, w stosunku do analogicznej zmiany zaobserwowanej w przypadku relatywnej
linii ubóstwa. Interesujący jest fakt, że spadkową tendencję rozwojową dla badanych
wskaźników zaobserwowano bezpośrednio po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej.
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Rys. 2. Zagrożenie ubóstwem według typu biologicznego
gospodarstwa domowego dla minimum egzystencji
50

odsetek ubóstwa (%)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
m. bez dzieci na utrz.
m. z 2 dz. na utrz.
m. z 4 i w ięcej dz. na utrz.

m. z 1 dz. na utrz.
m. z 3 dz. na utrz.

RYC. 2. ZAGROŻENIE UBÓSTWEM WEDŁUG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO DLA MINIMUM EGZYSTENCJI
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Sytuacja gospodarstw domowych
(w świetle wyników badań budżetów domowych).

Dane publikowane w Rocznikach Statystycznych GUS do roku 2001 obejmowały
wskaźniki zagrożenia ubóstwem dla linii ubóstwa na poziomie minimum socjalnego,
a od roku 2002 dla ustawowej granicy ubóstwa (tab. 6). Różniły się one co do rzędu
wielkości, stąd ich porównywanie nie było zasadne. Wraz ze wzrostem liczby dzieci w
gospodarstwie domowym rósł odsetek ubogich (dla obu linii). Dla minimum socjalnego odsetek ubogich systematycznie rósł (w latach 1996-2001); zaś dla ustawowej
granicy ubóstwa wskaźnik zagrożenia ubóstwem miał generalnie tendencję spadkową
(w latach 2002-2008).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Sytuacja gospodarstw domowych (w świetle wyników badań budżetów domowych).
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TABELA 6. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA UBÓSTWEM WEDŁUG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTW DOMOWYCH
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Zależności między wskaźnikami ubóstwa
w grupach społeczno-ekonomicznych
Na podstawie analizy wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem (określonych
jako udział gospodarstw domowych, należących do danej grupy społeczno-ekonomicznej, znajdujących się poniżej linii ubóstwa w ogólnej liczbie gospodarstw tej grupy), w latach 1996-2008 nie dało się ustalić tendencji ich zmian w czasie. Próbowano
więc sprawdzić, czy poziom wskaźników zagrożenia ubóstwem dla ogółu gospodarstw (Y) zależy od ich wartości w grupach społeczno-ekonomicznych (Xi), a także
na odwrót, estymując parametry odpowiednich modeli regresji. I tak np., względem
minimum egzystencji, otrzymano następujące oszacowania modeli, dla grup:
• Pracownicy:
Yˆ = − 0,444 + 0,861 X 1 ,

10

S (a j )

(0,794) (0,090)

Xˆ 1 = 1,299 + 1,046 Y ,

20

S (a j )

R 2 = 0,901

R 2 = 0,901

(0,788) (0,109)

Wyniki, jak wydaje się, można byłoby interpretować jako: 10, jeśli wskaźnik zagrożenia ubóstwem w grupie pracowników wzrośnie o 1 p.p., to w tym samym czasie
można zaobserwować wzrost tego wskaźnika w gospodarstwach ogółem o 0,86 p.p.;
20 wzrostowi wskaźnika zagrożenia w gospodarstwach ogółem o 1 p.p. towarzyszył
wzrost wskaźnika ubóstwa w gospodarstwach pracowniczych o 1,05 p.p.;
• Emeryci:
Yˆ = 1,084 + 0,422 X 4 ,

10

S (a j )

(0,366) (0,041)

Xˆ 4 = − 1,596 + 2,160 Y ,

20

S (a j )

R 2 = 0,912

R 2 = 0,912

(1,015) (0,212)

Na podstawie wartości ocen parametrów oczekiwać można, że wzrostowi wskaźnika ubogich o 1 p.p. w grupie „emeryci” odpowiada wzrost udziału gospodarstw
znajdujących poniżej linii minimum egzystencji w liczbie gospodarstw ogółem o 0,42
p.p.; natomiast w przypadku, gdy rośnie ten udział dla gospodarstw ogółem o 1 p.p.,
to w grupie gospodarstw emerytów zaobserwowano wzrost wskaźnika zagrożenia
ubóstwem o 2,16 p.p..
Przeanalizowano także siłę i kierunek związku między poziomami wskaźników
dla poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych w latach 1996-2008 na podsta— 87 —

dr hab. Elżbieta Żółtowska, dr Halina Klepacz

wie współczynników korelacji całkowitej (tab. 7). Wysokie ich wartości, dla prawie
wszystkich par wskaźników zagrożenia ubóstwem, wskazywały na silne skorelowanie
między tymi wskaźnikami, co zrodziło podejrzenia co do ich rzeczywistego wzajemnego wpływu. Wyznaczono wobec tego współczynniki korelacji cząstkowej między
parami wskaźników, z wyeliminowaniem wpływu wskaźników dla pozostałych grup.
Okazało się, że w przypadku minimum egzystencji silna zależność istniała tylko w
pięciu przypadkach: między wskaźnikiem ogółem (Y) oraz wskaźnikami dla gospodarstw: pracowniczych (X1) albo emeryckich (X4), albo utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (X6), a także stwierdzono silną ale ujemną korelację między wskaźnikami dla gospodarstw pracowników (X1) i utrzymujących się z niezarobkowych
źródeł (X6) oraz gospodarstw pracujących na własny rachunek (X3) i emerytów (X4).
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0,955

0,794

0,706

Emeryci

Renciści

Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł

0,479

0,835

0,918

0,820

0,716

0,615

0,861

0,857

-0,109

0,363

0,829
0,866

Rolnicy

Pracownicy

0,664

0,674

0,736

0,254

-0,165

0,436

Pracujący na
własny rachunek

0,607

0,847

-0,704

0,067

-0,422

0,716

Emeryci

0,374

0,536

0,482

-0,566

0,216

-0,113

Renciści

Grupa społeczno-ekonomiczna

0,028

-0,390

-0,107

-0,155

-0,868

0,804

Utrzymujący się z
niezarobkowych
źródeł

Źródło: obliczenia własne na podstawie publikacji GUS: Sytuacja gospodarstw domowych (w świetle wyników badań budżetów domowych).
Powyżej przekątnej podano współczynniki korelacji cząstkowej, a poniżej – współczynniki korelacji całkowitej.

0,870

0,941

Pracujący na własny
rachunek

0,949

Rolnicy

Ogółem

Pracownicy

Ogółem

Grupa

TABELA 7. WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI MIĘDZY WSKAŹNIKAMI ZAGROŻE
NIA UBÓSTWEM DLA MINIMUM EGZYSTENCJI
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Biorąc pod uwagę wartości współczynników korelacji cząstkowej, oszacowano ponownie poziom wskaźników zagrożenia ubóstwem dla gospodarstw ogółem (Y) w
zależności od wartości tych wskaźników w grupach społeczno-ekonomicznych: pracowników (X1), emerytów (X4) oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł
(X6):
Wynika stąd, że wzrost o 1 p.p. każdej ze zmiennych: X1, X4, X6, powodował
przeciętny, średnioroczny, wzrost Y odpowiednio o: 0,66 p.p., 0,54 p.p., 0,14 p.p..
W tab. 8 i 9 dla porównania zamieszczono wartości współczynników korelacji między
wskaźnikami ubóstwa dla badanych grup społeczno-ekonomicznych względem relatywnej oraz ustawowej linii ubóstwa.
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0,878
-0,716

0,760

0,416

0,802

Pracujący na
własny rachunek

Emeryci
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Renciści

Utrzymujący się -0,238
z niezarobkowych źródeł

0,064

0,417

0,099

0,602

0,043

0,514

-0,025
-0,761

0,779

0,357

-0,741

-0,586

0,665

-0,242

-0,060

0,485

Renciści

0,048

0,486

-0,023

0,731

0,046

-0,089

0,126

0,603

Emeryci

Pracujący na
własny rachunek

Rolnicy

Grupa społeczno-ekonomiczna

-0,098

0,165

0,542

0,121

-0,784

0,181

Utrzymujący się
z niezarobkowych źródeł

Źródło: obliczenia własne na podstawie publikacji GUS: Sytuacja gospodarstw domowych (w świetle wyników badań budżetów domowych).
Powyżej przekątnej podano współczynniki korelacji cząstkowej, a poniżej – współczynniki korelacji całkowitej.
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TABELA 8. WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI MIĘDZY WSKAŹNIKAMI ZAGROŻENIA UBÓSTWEM
DLA RELATYWNEJ LINII UBÓSTWA
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0,031
0,013
0,104
0,084
0,098
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Pracujący na własny rachunek

Emeryci
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Utrzymujący się z
niezarobkowych
źródeł

0,650

0,771

0,435

0,839

0,806

-0,573

Pracownicy

0,932

0,964

0,747

0,969

-0,085

-0,276

0,842

0,907

0,589

0,599

0,102

0,011

Rolnicy Pracujący na
własny rachunek

0,910

0,816

-0,535

-0,234

-0,249

-0,378

Emeryci

0,922

0,879

0,739

-0,656

0,249

0,534

0,120

0,358

Utrzymujący się
z niezarobkowych źródeł

0,158

0,566

0,374

0,480

Renciści

Grupa społeczno-ekonomiczna

Źródło: obliczenia własne na podstawie publikacji GUS: Sytuacja gospodarstw domowych (w świetle wyników badań budżetów domowych).
Powyżej przekątnej podano współczynniki korelacji cząstkowej, a poniżej – współczynniki korelacji całkowitej.
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Ogółem

Pracownicy
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TABELA 9. WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI MIĘDZY WSKAŹNIKAMI ZAGROŻENIA UBÓSTWEM
DLA USTAWOWEJ LINII UBÓSTWA
dr hab. Elżbieta Żółtowska, dr Halina Klepacz

O współzależności wskaźników ubóstwa w Polsce w latach 1996-2008

Warto zwrócić uwagę, że istotne wartości współczynników korelacji cząstkowej
otrzymano dla par wskaźników z różnych grup gospodarstw domowych. Dla relatywnej linii ubóstwa istotne skorelowanie, mierzone wartością współczynnika korelacji
cząstkowej, dla wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem, wystąpiło między grupami: „ogółem” i „rolnikami”; „pracownikami” a „pracującymi na własny rachunek”
i „utrzymującymi się z niezarobkowych źródeł”; „pracującymi na własny rachunek”
i „emerytami”. Natomiast dla ustawowej linii ubóstwa takie zależności zaszły między
grupami: „emerytów” a „rencistów” i „utrzymujących się z niezarobkowych źródeł”
oraz „rencistów” i „utrzymujących się z niezarobkowych źródeł”.

Podsumowanie
Badania ubóstwa należą do najważniejszych zagadnień wielu dyscyplin naukowych: ekonomii, ochrony zdrowia, polityki społecznej, psychologii, socjologii itp.
Przeprowadza się je, niestety, względem różnie zdefiniowanych linii ubóstwa, co
stwarza trudności w porównywaniu i interpretacji wyznaczanych wskaźników nawet
wtedy, gdy odnoszą się do jednego państwa, nie mówiąc już o pojawiających się trudnościach takich porównań w skali międzynarodowej. Warto byłoby np. ustalić porównywalną, dla wszystkich państw lub dla grup państw o podobnych poziomie rozwoju gospodarczego, linię ubóstwa odzwierciedlającą w obiektywny sposób stopień
ubóstwa ich społeczeństw. Wydaje się, że mogłaby to być linia określająca wartość
minimum egzystencji i jego krotności.
Jak wynika z danych GUS i Eurostatu, ubóstwo dotyczy coraz liczniejszych grup
społeczeństwa, tak w państwach tradycyjnie uznawanych za biedne, jak i w państwach
zamożnych. Związane to jest z pogarszającymi się warunkami życia, a także, w ostatnich latach, ze światowym kryzysem finansowym i klęskami żywiołowymi. Zarówno organizacje światowe, jak i lokalne od wielu lat próbują zwalczać to zjawisko. Do
wprowadzania „programów naprawczych” i podejmowania prób ograniczania skali
ubóstwa niezbędne są informacje o: hierarchii przyczyn zagrożenia ubóstwem, jego
zasięgu i głębokości. Niewątpliwie jedną z bardzo ważnych przyczyn powstawania
i pogłębiania się ubóstwa jest bezrobocie, będące głównym powodem wykluczenia
społecznego. Jest ono szczególnie groźne, gdy dotyczy dzieci i młodzieży, prowadząc
do wielu patologii społecznych, braku tolerancji i wojen. W polityce ukierunkowanej
na zwalczanie ubóstwa ważne są przeciwdziałania postawom polegającym na przyzwyczajaniu się ubogich do „darmowych pieniędzy” z pomocy społecznej lub organizacji charytatywnych i chęci pozostania w tej subpopulacji.
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Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe
jako kwestia społecznie istotna

Streszczenie: Artykuł dotyczy trudnego do zdefiniowania i zdiagnozowanie zjawiska bezdomności. Przedstawia jego wymiary, przyczyny oraz typy problemów, które utrudniają wyjście z
bezdomności. Celem artykułu jest także zebranie i podsumowanie wniosków badaczy i praktyków, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Ukazanie opinii ekspertów na temat przyczyn
tego zjawiska i sposobów przeciwdziałania wydaje się szczególnie istotne w kontekście działań
Unii Europejskiej. Wreszcie artykuł przedstawia formy pomocy dla bezdomnych, rekomendowane przez badaczy i praktyków zajmujących się problemem bezdomności.

Wstęp

C

elem tego artykułu jest zebranie i podsumowanie wniosków badaczy i praktyków, którzy zajmują się zagadnieniem bezdomności. Ukazanie opinii ekspertów
na temat przyczyn tego zjawiska i sposobów przeciwdziałania wydaje się szczególnie
istotne w kontekście działań Unii Europejskiej (UE). Problem bezdomności i walki
z nią bez wątpienia wpisuje się w działania związane z Rokiem Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym, którym ogłoszony został rok 2010. Wynika to z faktu,
że UE i jej państwa członkowskie deklarują zaangażowanie w działania mające na
celu rozwiązanie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Taka deklaracja ma
potwierdzić polityczne zobowiązanie Unii do podjęcia stosownych działań. Przyjęte
założenia mają mieć wpływ na propagowanie aktywnej integracji społecznej i podniesienie świadomości społecznej. Tekst ten pokazuje obraz bezdomności w Polsce, ale
też drogi działania, które wskazali eksperci, zajmujący się tym problemem. Właśnie te
wskazane ścieżki wpisują się niemalże stuprocentowo w założenia związane z Rokiem
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Wśród najistotniejszych należy wymienić:
• uznanie podstawowego prawa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem do
godnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym (propagowanie dostępu
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do praw społecznych, gospodarczych i kulturowych, do wystarczających zasobów
i usług, walka ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym);
• wspólną odpowiedzialność i uczestnictwo – zwiększanie odpowiedzialności publicznej za politykę w dziedzinie integracji społecznej, podkreślające zbiorową i indywidualną odpowiedzialność w zwalczaniu (promowanie zaangażowania wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych)1.

Opis zjawiska
Bezdomność2 jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym i szerokim. Pierwszym
problemem, o którym można wspomnieć, jest trudność w oszacowaniu liczby osób
bezdomnych. Brakuje dokładnych danych na temat skali bezdomności w Polsce i przesadą nie będzie stwierdzenie, że w zasadzie nikomu nie udało się do tej pory rzetelnie
ustalić, jaka jest liczba bezdomnych w Polsce. Statystyki dotyczące bezdomności są
więc niepełne, a dane nie odzwierciedlają rzeczywistej wielkości i charakteru „polskiej” bezdomności. Problemy, które powodują trudności w ustaleniu liczby bezdomnych, wynikają z kilku czynników. Pierwszym z nich jest to, że nie ma jednoznacznie
przyjętej definicji osoby bezdomnej, drugim, że ilość badań naukowych w zakresie
tej problematyki jest mała. Kolejne powody związane są z kwestiami „technicznymi”,
to trudności związane z policzeniem osób znajdujących się poza placówkami oraz
z migracją bezdomnych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że różnice w szacunkach nie
należą do marginalnych, ponieważ liczbę bezdomnych szacuje się między 30, a nawet
300 tys. Jako jedyne w Polsce województwo pomorskie prowadzi rzetelne badania
i z tego względu posiada najpełniejsze dane. Tak więc w sposób bezpieczny można
oszacować liczbę bezdomnych w Polsce na około 35 tys. Przeważnie są to osoby bezdomne uliczne oraz mieszkające w schroniskach. Trzeba jednak zastrzec, że liczba ta
jest przybliżona, a błąd może sięgać nawet kilku tysięcy. Podanie jej jednak pokazuje
rząd wielkości zjawiska3.
W miejscu tym autorka artykułu wskaże pewne dane, a z konieczności będą to
dane dotyczące województwa pomorskiego. Przeciętny bezdomny w Polsce żyje w
bezdomności przez około 6 lat. Bezdomność to zjawisko w głównej mierze wielkomiejskie, a bierze się to stąd, co jest dość oczywiste, że miasta są bardziej anonimowe, łatwiej w nich nawiązać kontakty z innymi bezdomnymi, a poza tym większość
1

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) – Strategiczny dokument ramowy – Priorytety i wytyczne dla działań w ramach Europejskiego Roku 2010, 2008, [Online], dostępne:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=637, 12.02.2010.

2

Ujęte tu zagadnienia poruszane były przez autorkę w tekście Bezdomność – problem społeczny, [Online], dostępne: http://zawszeaktywny.byd.pl/index.php?id=134&submenu=86, 26.02.1010.

3

J. Wygnańska, Raport dla Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA. Europejskie Obserwatorium Bezdomności, [Online], dostępne: http://www.bratalbert.org.pl/portal/images/PDF/stat.pdf,
8.01.2010.
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placówek świadczących pomoc koncentruje się w miastach4. Bezdomność w Polsce
dotyczy głównie mężczyzn. W 2005 r. jedynie 17% bezdomnych stanowiły kobiety.
Bezdomni mają głównie wykształcenie podstawowe (38%) i zawodowe (41%)5. Badania wykazały również, że zbiorowość bezdomnych starzeje się: dominuje wśród nich
przedział wiekowy między 51. a 60. rokiem życia. Ponad 40% osób bezdomnych jest
niepełnosprawnych6.

Definicja bezdomności
Zjawisko bezdomności jest niezwykle trudne do zdefiniowania, niemniej jednak
najczęściej przyjmuje się definicję Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji
Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych FEANTSA. Organizacja ta opracowała typologię bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego – ETHOS, która obecnie wydaje
się najczęstszym narzędziem używanym w określaniu tego zjawiska przez ekspertów.
Punktem wyjścia jest w tym rozumieniu założenie, że istnieją trzy domeny konstytuujące „dom”. Są to: domena fizyczna – schronienie (przestrzeń), domena społeczna
– prywatność, domena prawna – tytuł prawny do zajmowania.
Wykluczenie z jednej lub więcej domen wyznacza podstawowe kategorie, które
rozumiane są jako bezdomność lub wykluczenie mieszkaniowe. Te podstawowe kategorie to brak dachu nad głową (mieszkanie w miejscach publicznych, niezabezpieczonych mieszkaniach, przebywanie w noclegowni z koniecznością spędzenia kilku godzin w ciągu dnia w miejscach publicznych), brak mieszkania (schroniska dla
bezdomnych, również specjalistyczne zakwaterowanie wspierane), niezabezpieczone
mieszkanie (osoby z konieczności zamieszkujące czasowo u rodziny lub przyjaciół,
mające nakaz eksmisji oraz zagrożone przemocą domową), nieodpowiednie mieszkanie (wszelkiego rodzaju konstrukcje tymczasowe, nielegalne zajmowanie budynków, mieszkania substandardowe – nienadające się do zamieszkania oraz mieszkania
przeludnione)7. Warto zauważyć, że najczęściej, myśląc o bezdomności, myślimy tylko o dwóch pierwszych kategoriach. Świadczy to o tym, jak często zjawisko bezdomności jest rozumiane w kategoriach potocznego myślenia.
Zasadniczym celem artykułu stało się więc ukazanie tego zagadnienia w oderwaniu od takiego właśnie potocznego myślenia. Kluczowym problemem jest w tym
przypadku postrzeganie osób bezdomnych przez społeczeństwo. Nastawienie wobec
4

M. Dębski, Bezdomność w Polsce. Aktualny stan problemu, [Online], dostępne: http://www.nbuv.gov.ua/
portal/Soc_Gum/Soc_dos/2008_7/maciej_debski.pdf, 8.01.2010.

5

M. Dębski, Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych – ciągłość czy zmiana? Metodologiczne problemy badania bezdomności w województwie pomorskim w latach 2001-2005, w: M. Dębski,
K. Stachura (red.), Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008, s. 149.

6

Dane te pochodzą z badań przeprowadzonych w województwie pomorskim z roku 2005.

7

Europejska typologia bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, [Online], dostępne: ,
8.01.2010.
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bezdomnych i ich postrzeganie mają źródła głównie w przekazie medialnym oraz we
własnych doświadczeniach. W opinii społecznej funkcjonuje np. przekonanie, że bezdomność jest świadomym wyborem bezdomnego lub co najmniej jest przez niego
zawiniona, stąd pomoc dla bezdomnych traktowana jest często jako niesprawiedliwa
czy zmarnowana8. Często również, niewłaściwie rozumiana, przesadna tolerancja powoduje traktowanie bezdomności bez zastrzeżeń, jako wolnego wyboru, co graniczy z
obojętnością i znieczulicą społeczną9.
Najczęstszym obrazem bezdomnego w postrzeganiu ludzi jest brudny, cuchnący,
pijany człowiek. Bezdomność kojarzona jest więc najczęściej z bezdomnością „uliczną”. Jest to stereotyp, który jednak przez swoją efektowność pomija część zbiorowości
ludzi bezdomnych – doświadczających bezmieszkaniowości (niemających „standardowego” mieszkania, przebywających w placówkach)10. Trzeba wyraźnie zaznaczyć,
że osoby, które są bezdomne, a nie pasują do stereotypowego obrazu „brudasa”, nie
są identyfikowane przez społeczeństwo jako bezdomni, co jeszcze bardziej pogłębia
utożsamiania bezdomnego właśnie z przedstawionym powyżej obrazem. Można powiedzieć, że osoba bezdomna jest etykietowana, co powoduje powstanie piętna, które
potwierdza społeczne stereotypy. Funkcjonowanie z takim piętnem powoduje bardzo
często awersję i dezaprobatę w stosunku do bezdomnych. Obecnie daje się nawet zauważyć zjawisko ograniczania bezdomnym dostępu do przestrzeni publicznej. Są oni
bowiem przykrym i nieprzyjemnym widokiem, więc mają pozostawać w ukryciu11.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, jak bardzo we współczesnym społeczeństwie wygląd jest
istotny – określa naszą osobowość, wiąże się z tożsamością, postrzeganiem siebie. W
przypadku osób bezdomnych ich wygląd niejednokrotnie wyklucza je z uczestnictwa
w różnych sferach życia społecznego – chociażby z udziału we mszy świętej. Odzwierciedla to wypowiedź bezdomnego: „To co, pójdę brudny, śmierdzący do kościoła, między ludzi, gdzie w niedzielę każdy w garniturku idzie, pachnący na kilometr... Przede
wszystkim o wygląd mi chodziło. Nieogolony. [...] To jak ja pójdę do kościoła”12.

Przyczyny bezdomności, życie bezdomnych
W zderzeniu z takim społecznym obrazem, w artykule starano się ukazać rzeczywiste przyczyny bezdomności. Wyróżnienie ich jest niezwykle istotne, kiedy chcemy
poznać prawdziwy świat społeczny, w jakim żyją bezdomni. Jest to również dość pro8

A. Lech, Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Katowice 2007, s. 17.

9

M. Oliwa-Ciesielska, Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań
2004, s. 8.

10

J. Wygnańska, Raport o polityce społecznej wobec bezdomności w Polsce. Europejskie Obserwatorium
Bezdomności, [Online], dostępne: http://www.bezdomnosc.edu.pl/images/PLIKI/Raporty/raport_o_
polityce_spol_wobec_bezdomnosci_w_polsce_2006.pdf, 8.01.2010.

11

J. Wygnańska, Bezdomni i dostęp do przestrzeni publicznej, w: M. Dębski, K. Stachura (red.), Oblicza
bezdomności, Gdańsk 2008, s. 73.

12

Wypowiedź bezdomnego za: A. Lech, op. cit., s. 168.
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blematyczne, ponieważ w tym przypadku granice między skutkami a przyczynami
bezdomności są nieostre, szczególnie w przypadku długotrwale bezdomnych. Nacisk
należy położyć na to, że przyczynami bezdomności są nie tylko te, które się wiążą bezpośrednio z życiem osoby bezdomnej, ale także systemowe, a więc niezależne od człowieka. W sferze indywidualnej możemy mówić o takich czynnikach, jak: problemy
związane z uzależnieniem alkoholowym, rozpad rodziny, patologie rodzinne, powrót
z zakładu karnego. Istotniejsze jednak są przyczyny makrospołeczne, związane z sytuacją ekonomiczno-społeczną, bezrobociem, niewydolnością polityki mieszkaniowej
(deficyt lokali mieszkalnych dostępnych dla ubogich)13.
Pomoc społeczna, nie tylko zresztą kierowana do osób bezdomnych, powinna być
poprzedzona znajomością społecznego świata, w którym jednostki takie żyją. Aby
więc pomóc bezdomnym, należy najpierw poznać sposób, w jaki patrzą na świat, ich
życie i postawy. W wypowiedziach bezdomnych zauważyć można poczucie wykluczenia, brak poczucia przynależności do jakiejkolwiek grupy. Każda jednostka zazwyczaj
opiera się na grupach społecznych, których jest uczestnikiem. Tymczasem bezdomni
nie są zadowoleni z przynależności do kategorii bezdomnych, nie czują się ze sobą
związani i najczęściej chcieliby zmiany14. Często ich wypowiedzi wskazują na poczucie przegranej: „ja zwykły jestem śmieciarz”, „nierób”, „leń”, „bez rozumu”15. Bezdomnym brakuje zaufania do siebie i innych ludzi, widoczne jest poczucie niepewności
własnego życia i zdrowia. Warto zauważyć, że osoby te nie posiadają żadnej własności,
nie dysponują żadnymi dobrami – nie mają więc do dyspozycji nic stałego. Taki stan
rzeczy prowadzi do postrzegania własnego życia w kategorii „tu i teraz”, dlatego więc
bezdomnym trudno myśleć jest perspektywiczne i brakuje im wyobrażenia o własnej
przyszłości16. Nawet pobyt w takiej placówce, jak schronisko, która co prawda, daje
zaspokojenie pewnych potrzeb, utrzymuje w dalszym ciągu poczucie tymczasowości.
Społeczne wykluczenie osób bezdomnych polega na niemożności właściwego
funkcjonowania w życiu społecznym i często jest związane z różnego rodzaju patologiami. Długotrwała bezdomność skutkuje zerwanymi więziami społecznymi czy
utratą społecznej tożsamości. Bezdomni są całkowicie poza rynkiem pracy, sferą edukacji, a często również sferą opieki medycznej. Aby pełniej zrozumieć wykluczenie
społeczne bezdomnych, można przyjrzeć się poziomom wyizolowania bezdomnych.
Najbardziej oczywistym i często jedynym dostrzeganym jest poziom ekonomiczny
(niezaspokojenie potrzeb). Niemniej jednak często trudniejsze do przekroczenia są
poziomy: społeczny (brak więzi międzyludzkich), indywidualny (zaburzenia emocjonalne, niska samoocena), ale też instytucjonalny (dezorientacja w instytucjonalnych mechanizmach wsparcia)17. Można też wyróżnić cztery typy problemów, które
utrudniają wyjście z bezdomności:
13

M. Dębski, Bezdomność w Polsce. Aktualny stan problemu, op. cit.

14

A. Lech, op. cit., s. 303.

15

Wypowiedzi bezdomnych za: A. Lech, op. cit., s. 170.

16

M. Oliwa-Ciesielska, op. cit., s. 13.

17

Ibidem, s. 25.
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• psychologiczne – brak umiejętności długofalowego planowania, zaspokajanie tylko
podstawowych potrzeb, wyuczona bezradność, poczucie winy za zaistniałą sytuację;
• społeczne – niewystarczające wykształcenie, brak umiejętnych zachowań społecznych;
• prawne – nieposiadanie meldunku, zadłużenie;
• systemowe – niedomaganie instytucjonalne18.
Warto zauważyć, że bezdomni, którzy stosunkowo niedawno stracili swoje domy,
na początku szukają dróg wyjścia, wstydzą się swojej sytuacji czy np. starają się dbać o
higienę. Z biegiem czasu jednak pojawia się postawa pogodzenia z sytuacją, ponieważ
wyjście z niej zdaje się w zasadzie niemożliwe, następuje zobojętnienie, a spojrzenia
przechodniów przestają się liczyć. Z takiej sytuacji rodzi się poczucie przebywania
w błędnym kole: brak pracy uniemożliwia samodzielność, a praca jest nie do zdobycia19. Następuje więc adaptacja do życia w bezdomności, wycofywania się, apatii,
bierności20. Ludzie wykluczeni społecznie z czasem stają się więc bezdomni także w
wymiarze psychologicznym, kulturowym, etyczno-moralnym21. Dlatego też największe prawdopodobieństwo na wyjście z bezdomności mają osoby, które żyją w niej
najkrócej.

Formy pomocy
Znajomość świata społecznego bezdomnych, sposobu, w jaki patrzą na rzeczywistość, jest konieczna, aby pomoc była odpowiednio dostosowana do potrzeb i problemów. Należy pamiętać o tym, że kiedy formy i cele pomocy skierowanej do bezdomnych różnią się od ich oczekiwań, prowadzi to czasem do ich niezadowolenia,
marnotrawienia otrzymanej pomocy czy nawet agresji22.
Przyczynami bezdomności nie jest tylko ubóstwo, ale również mentalność bezdomnych, ich postrzeganie siebie i rzeczywistości23. Stąd pomoc dla bezdomnych nie
powinna ograniczać się tylko do rozdawnictwa świadczeń. Powodować to może bowiem uzależnienie od pomocy instytucjonalnej, co skutkuje z kolei brakiem kontroli
własnego życia i niechęcią do podjęcia pracy. Wskazuje się, że w Polsce wiele wad
systemu pomocy wywodzi się z lat 90. XX w., kiedy rozwijał się on na fali inicjatyw
obywatelskich, żywiołowo. Jedną z tych wad jest to, że udzielana pomoc ma w sporym
stopniu charakter uznaniowy. W Polsce brakuje standardów usług dla osób bezdomnych, które byłyby określone w ustawie lub rozporządzeniu. Instytucje pozarządowe
18

M. Dębski, Bezdomność w Polsce. Aktualny stan problemu, op. cit.

19

A. Lech, op. cit., ss. 185, 220-229.

20

M. Oliwa-Ciesielska, op. cit., s. 27.

21

M. Nóżka, Styl życia bezdomnego człowieka, w: M. Dębski, K. Stachura (red.), Oblicza bezdomności,
Gdańsk 2008, s. 215.

22

A. Lech, op. cit., ss. 7-8.

23

M. Oliwa-Ciesielska, op. cit., s. 7.
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same więc wypracowały oddolnie kilka propozycji standardów. Etapami też kształtuje
się współpraca organizacji pozarządowych z administracją samorządową. Podejmuje
się próby lepszej kontroli działań organizacji pozarządowych, czemu służyć ma zastępowanie ich dotowania powierzaniem konkretnych usług24.
Warto zwrócić uwagę na to, że bezdomność rzadko postrzega się w kategorii zagadnienia mieszkalnictwa, które powinno być przecież tu zagadnieniem całkowicie
podstawowym. Często pomoc dla bezdomnych skupia się na pewnych wycinkach:
edukacji, zdrowiu, aktywizacji zawodowej. A przecież bezdomność powiązana jest
nierozłącznie z zagadnieniem mieszkalnictwa – to właśnie sposób prowadzenia polityki mieszkaniowej, dostępność mieszkań wpływa na profilaktykę bezdomności oraz
proces reintegracji społecznej. Zauważmy, że mieszkania socjalne są raczej niedostępne dla bezdomnych, a już całkiem poza ich zasięgiem są mieszkania wynajmowane
z puli Towarzystwa Budownictwa Społecznego (w zamierzeniu budujących dla ludzi o niskich dochodach). W Polsce istnieje jeden program mieszkaniowy odnoszący
się wprost do zagadnienia bezdomności, którym jest „Rządowy program wsparcia
finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych”. W ramach programu gminy, powiaty, również
organizacje pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów budowy czy remontu noclegowni, lokali socjalnych, mieszkań chronionych. Program ten
posiada duże możliwości w zakresie profilaktyki przez tworzenie lokali socjalnych
oraz integracji – tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych. Do tej pory
jednak stopień wykorzystania środków z Funduszu jest niski.
W Polsce więc, trochę z konieczności, istnieje silna pozycja schronisk jako formy pomocy bezdomnym. Wynika ona jednak również z funkcjonującego założenia,
które zakłada, że aby wyjść z bezdomności, należy przejść określoną drogę, której
koniecznym elementem jest schronisko, a dopiero potem mieszkanie. Zdaniem wielu
pracowników pomocy społecznej, schronisko powinno być miejscem edukacji społecznej i zawodowej. Często w schroniskach realizowane są różnego rodzaju programy (aktywizacja zawodowa, społeczna, mieszkaniowa). Istnieją jednak placówki, w
których programów nie prowadzi się lub prowadzi się rzadko, a pełnią one raczej
funkcję „przechowalni” i uzależniają od pomocy. Jak do tej pory, realizowano nieliczne programy mieszkaniowe dla bezdomnych, których częścią było wcześniejsze
przygotowanie do zamieszkania. Jest to niezwykle istotne, gdyż zdarzało się, że osoby
bezdomne nieprzygotowane do samodzielnego funkcjonowania, kiedy otrzymywały
mieszkania, traciły je dość szybko. Działacze zajmujący się bezdomnością uważają
jednak, że warto byłoby zastanowić się nad sensownością metody „mieszkanie najpierw”, w której bezdomni otrzymaliby mieszkanie wraz z późniejszym wsparciem
w mieszkaniu. Metoda ta ma tę zaletę, że skraca czas przebywania bezdomnych w
placówkach. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, że takie działanie mogłoby zostać odebrane przez opinię publiczną jako społeczna niesprawiedliwość. W Polsce przecież
wielu obywateli czeka na przydział mieszkania, a wielu zamieszkuje mieszkania przeludnione. Zapewnianie bezdomnym mieszkań mogłoby więc spotkać się z dezaproba24
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tą. Warto byłoby jednak chociażby pilotażowo spróbować zrealizować taki program.
Oczywiście mieszkania takie należałoby lokować tak, aby nie tworzyć gett mieszkaniowych, czyli skupisk mieszkań socjalnych. Mieszanie ludzi doświadczających
trudności z innymi grupami społecznymi jest warunkiem skutecznego powrotu do
społeczeństwa – wpływa motywująco przez możliwość obserwowania pozytywnych
wzorców i świadczenia pracy na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy natomiast
przez kontakt z wykluczonymi mogą przełamywać stereotypy i czerpać korzyści z ich
usług. Możemy się jednak spodziewać, że tworzenie takich programów napotka na
bariery: instytucjonalne (niechęć sektora publicznego do mieszkań wspieranych,
przekonanie o braku skuteczności wspierania osób bezdomnych w mieszkaniach),
systemowe (brak wydolnej polityki mieszkaniowej, funkcjonowanie systemu pomocy
bezdomnym bardziej w kierunku ratownictwa i interwencji), indywidualne (uzależnienia, sytuacja zdrowotna, niepełnosprawność, zadłużenie osób bezdomnych)25.
Badacze zajmujący się bezdomnością wypracowali rekomendacje dotyczące tego,
jak ma wyglądać pomoc bezdomnym. Rekomendacje te możemy podzielić na dotykające szerszego środowiska, czyli prawne i systemowe oraz do pracy indywidualnej.
Wśród tych pierwszych, które autorka artykułu uważa za bardziej znaczące, wymienione zostały: zwiększanie nakładów na tanie i dostępne mieszkalnictwo, umożliwienie tworzenia mieszkań socjalnych i zarządzania nimi przez różnego rodzaju podmioty, w tym organizacje pozarządowe, prywatne firmy mieszkaniowe (np. w zamian
za preferencje budowlane w każdym powstającym budynku mieszkaniowym jedno
mieszkanie socjalne), zakaz tworzenia gett socjalnych, umożliwienie nabywania praw
własności mieszkań zajmowanych przez osoby bezdomne. Wszystkie one zmierzają
do tego, aby polityka mieszkalnictwa była niezbędnym elementem polityki społecznej.
W przypadku rekomendacji do pracy indywidualnej wskazuje się na to, że w placówkach bezdomni mają zaspokojone podstawowe potrzeby, jednak trudno jest tam
zaspokoić potrzeby społeczne (prywatność, intymność), więc czas przebywania w
nich powinien być możliwie jak najkrótszy, by nie prowadziło to do uzależniania się
od pomocy. Kluczowe znaczenie powinny mieć natomiast mieszkania treningowe i
wspierane, ponieważ mieszkanie w nich powoduje motywację do zmiany, upodmiotowienie. Praca z bezdomnym zawsze powinna więc być ukierunkowana na odzyskanie lub uzyskanie samodzielności. Powinny być kształtowane takie umiejętności, jak:
samodzielne prowadzenie budżetu domowego, prowadzenie własnego gospodarstwa
(nauka sprzątania, gotowania, opłacania rachunków), nawiązywanie relacji sąsiedzkich. Uzyskanie mieszkania nie może oznaczać zakończenia procesu – praca z osobą
bezdomną powinna być kontynuowana26.
Bycie bezdomnym wiąże się całym zestawem etykiet, takich jak: brud, bezrobocie,
25
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zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, [Online], dostępne: http://wiadomosci.ngo.pl/
wiadomosci/437737.html, 8.01.2010.
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Ibidem.
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choroba, alkoholizm, przestępczość, lenistwo27. Dlatego też we wszelkich rozważaniach na temat bezdomności zawsze należy pamiętać także o czynniku „ludzkim”,
ponieważ bezdomność jest zawsze przede wszystkim dramatycznym problemem
człowieka.
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Wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich w Polsce
– zarys problemu

Streszczenie: Artykuł przedstawia pojęcia związane z wykluczeniem społecznym i pracą jako
jedną z najważniejszych form ludzkiej aktywności. Autor prezentuje dane statystyczne dotyczące bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce i porównuje je z danymi dotyczącymi
wybranych państw członkowskich UE. Jednocześnie wskazuje się tu różne definicje samego
długotrwałego pozostawania bez pracy oraz jego przyczyny i skutki. Rekomendowane są także
rozwiązania mające przyczynić się do ograniczenia zjawiska bezrobocia.

Wstęp

P

ojęcie „wykluczenia społecznego” stało się ostatnio niezwykle popularne, choć do
niedawna było czymś zupełnie obcym, nie tylko w życiu codziennym czy mediach, ale nawet w literaturze fachowej. Większość zapytanych osób miałaby problem
z jednoznacznym określeniem, czym jest wykluczenie społeczne czy też kim jest osoba wykluczona. Najczęściej jest ono kojarzone z osobami bezrobotnymi, biednymi
czy też niepełnosprawnymi. Zjawisko to obejmuje jednak wiele innych aspektów
życia społecznego i ludzkiej aktywności, których nie sposób tu wymienić. Problem
wykluczenia społecznego zdaje się na tyle ważny, iż Komisja Europejska ogłosiła rok
2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
W literaturze fachowej można znaleźć wiele definicji wykluczenia społecznego,
kładących nacisk na różne jego aspekty: ograniczenia instytucjonalno-prawne, grupy i obszary zagrożone wykluczeniem, jednostkowe i społeczne skutki wykluczenia,
przyczyny wykluczenia, wskazanie obszarów, w stosunku do których nastąpiło ograniczenie dostępu1. Jedną z najbardziej przejrzystych możemy znaleźć w dokumencie
pod nazwą „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski”. Według ekspertów
opracowujących ten dokument, wykluczenie społeczne to: „sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie
1

Zob. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, s. 21, [Online], dostępne: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/Narodowa%20Strategia%20
Integracji%20Spolecznej.pdf, 10.01.2010.
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zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób”2. Inna definicja zaproponowana
w tym samym dokumencie podkreśla, że: „wykluczenie społeczne to brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji
publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności
dla osób ubogich”3.
Na podstawie przedstawionych sposobów określania pojęcia wykluczenia społecznego możemy stwierdzić, że jego istotą jest udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
• „Co” lub „kto” wyklucza? (splot czynników czy warunków wykluczających – sytuacja wykluczająca);
• „Kto” jest wykluczany? (osoba, grupa znajdująca się w sytuacji wykluczającej – jednostka wykluczana);
• „Z czego wykluczana jest dana jednostka?” (zabezpieczenie własnej egzystencji w
godny sposób, zgodne z prawem społeczne funkcjonowanie, korzystanie z zasobów
publicznych – co w wyniku sytuacji wykluczającej jest uniemożliwione lub znacznie
utrudnione).
Dynamiczne zmiany rozwojowe i związane z tym niekorzystne procesy społeczne
mogą spowodować, iż zjawisko wykluczenia może dotyczyć nie tylko pojedynczych
osób czy rodzin, ale całych grup ludzi. Często prowadzi to do życia w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, które określamy jako ubóstwo. Wiele z tych osób,
z różnych powodów, nie miało możliwości zdobycia odpowiedniego wykształcenia i
kwalifikacji, które pozwoliłyby im na wejść na rynek pracy i dostosować się do zmieniających się warunków ekonomicznych i społecznych. Część osób poszukujących
pracy staje się przedmiotem dyskryminacji spowodowanej nieudolnością właściwego
ustawodawstwa oraz kulturowymi uprzedzeniami i stereotypami. Inne z kolei nie są
w stanie korzystać swobodnie z powszechnych zasobów społecznych z uwagi na określone cechy, takie jak uzależnienie, niepełnosprawność czy długotrwała choroba.
Badacze zjawisk społecznych wśród czynników pomagających uniknąć wykluczenia wskazują na pracę oraz możliwości konsumpcyjne jednostek. Praca i konsumpcja
są z kolei ściśle powiązane ze statusem materialnym jednostek i społeczności (praca umożliwia zdobywanie środków, które następnie służą realizacji potrzeb konsumenckich)4.
Praca – świadoma i celowa działalność człowieka, za pomocą której przystosowuje on i przekształca przedmioty znajdujące się w przyrodzie w taki sposób, że stają
się one przydatne do zaspokojenia potrzeb ludzkich – determinuje egzystencję człowieka.
Nie wszyscy jednak, szczególnie na obszarach wiejskich, mają możliwość jej wykonywania.
Świadczą o tym następujące dane, które wyraźnie wskazują, że na koniec 2007 r. bezrobot-

2

Ibidem.

3

Ibidem.

4

S. Michalska, Aktywne wychodzenie z biedy jako element procesu demarginalizacji polskiej wsi, w: B.
Fedyszak-Radziejowska (red.), Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i
organizacje pozarządowe, Warszawa 2005, s. 97.
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ni mieszkańcy wsi w Polsce stanowili 44,5% ogólnej liczby bezrobotnych5.

Bezrobocie na wsi w ujęciu statystycznym
Gromadzone dane statystyczne dotyczące bezrobocia na obszarach wiejskich w
Polsce, choć przyjmujące zróżnicowaną metodologię (m.in. ze względu na definicję
osoby bezrobotnej), wskazują jednoznacznie, iż odsetek osób pozostających bez pracy
jest nadal ważnym problemem społecznym w Polsce. Według danych BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) struktura bezrobocia na wsi w roku 2007
przedstawiała się następująco:
• Odsetek długotrwale bezrobotnych (osób poszukujących pracy 13 miesięcy lub więcej) wynosił 43,4% i zmniejszył się w stosunku do 2005 r. o 10,6%, natomiast czas
poszukiwania pracy wynosił przeciętnie 17,7 miesiąca u mężczyzn i 16,8 miesiąca
u kobiet.
• Udział bezrobotnych w wieku 45 lat i starszych wynosił 23,4% i zwiększył się w ciągu
dwóch lat o 2,1%.
• Odsetek kobiet wśród bezrobotnych zmniejszył się o 0,1% i wynosił 50%.
• Poziom wykształcenia bezrobotnych był zdecydowanie niższy niż w miastach; w
2007 r. większość bezrobotnych na wsi stanowiły osoby, które miały wykształcenie
zasadnicze zawodowe (38,5%) albo zakończyły edukację w szkole podstawowej lub
jej nie ukończyły (18,3%); dla porównania wskaźniki te wśród osób bezrobotnych w
miastach kształtowały się na poziomie – odpowiednio 31,8% i 16,5%.
• W 2007 r. stopa bezrobocia na wsi, rozumiana jako stosunek procentowy liczby bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo, tj. sumy osób pracujących i bezrobotnych, zmniejszyła się ogółem o 6,5% i wynosiła 8,2%, przy czym była wyższa wśród
kobiet (9,4%) niż mężczyzn (7,2%), najwyższa wśród młodzieży w wieku 18-24 lata
(19,8%), a najniższa wśród osób z wyższym wykształceniem (6,6%)6.

5

I. Frenkel, Ludność wiejska, w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Warszawa 2008, s. 56.

6

Ibidem, ss. 47-57.
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TABELA 1. LICZBA BEZROBOTNYCH NA WSI W STOSUNKU DO LICZBY BEZROBOTNYCH OGÓŁEM
Liczba bezrobotnych
Rok

Ogółem (w tys.)

Wieś (w tys.)

Wieś (% ogółem)

2002

3217

1341

41,7

2003

3176

1326

41,7

2004

3000

1262

42,1

2005

2773

1180

42,6

2006

2287

987

43,1

2007

1719

765

44,5

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o
stanie wsi, Warszawa 2008.

Zestawienie danych dotyczących wsi i miasta wskazuje, że skala zatrudnienia, a
więc jednocześnie i bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce, nie jest zjawiskiem
odbiegającym w jakiś znaczący sposób od sytuacji w całym kraju. Różnice dotyczące
liczby bezrobotnych i liczby osób posiadających prawo do zasiłku nie przekraczają
kilku punktów procentowych7. Jednakże stopa bezrobocia, która pod koniec 2007 r.
wynosiła 8-9%, należy do największych spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.
Według danych Eurostatu i cytowanych wcześniej baz BAEL, największy odsetek
liczby bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo był w Niemczech (21,6%),
Francji (13,3%), Hiszpanii (11,0%) oraz w Polsce (9,4%).

Przyczyny i skutki bezrobocia na obszarach wiejskich
Przyczyny powstawania zjawiska braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do
jej podjęcia i jej poszukujących czy też inaczej mówiąc, braku zatrudnienia, są przedmiotem zainteresowań zarówno ekonomii, socjologii czy też psychologii. Najprościej
rzecz ujmując można stwierdzić, iż główną przyczyną bezrobocia jest zbyt mała liczba
miejsc pracy dla osób się o nią ubiegających. Wśród czynników, które wpłynęły na
wzrost bezrobocia w ogóle wymienia się następujące: cykle koniunkturalne w gospodarce, rozwój technologiczny, sezonowość w określonych działach produkcji, redukcja zatrudnienia, szczególnie w sektorze rolnym, w którym liczba zatrudnionych była
nie do utrzymania w warunkach postępującego unowocześniania rolnictwa, zła organizacja rynku pracy, zmiany w systemie prawnym, w szczególności zalegalizowanie
bezrobocia oraz utworzenie systemu osłon socjalnych8. Jednocześnie zwraca się także
7

B. Fedyszak-Radziejowska, Polska wieś w cztery lata po akcesji – wymiar demarginalizacji, w: J. Wilkin,
I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Warszawa 2008, s. 63.

8

G. Zabłocki, Źródła bezrobocia na wsi, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (96), Warszawa 1997, ss. 65-74.
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uwagę na: spadek siły nabywczej ludności i związane z tym globalne zmniejszenie
popytu na pracę, otwarcie na import i międzynarodową konkurencję w warunkach
niedostatecznej efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, dominujące
organizacyjne i edukacyjne nieprzystosowanie do funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej, bariery psychologiczne utrudniające procesy dostosowawcze w wymiarze jednostkowym i społecznym, słabość instytucji rynku pracy oraz brak informacji
na temat pracy i związanych z nią wymagań9.
Mówiąc jednakże o bezrobociu na obszarach wiejskich, należy zwrócić uwagę na
czynniki charakterystyczne dla tych terenów, związane m.in. ze specyfiką pozycji wsi
w systemie społecznego podziału pracy, rozmiaru posiadanych zasobów czy też kompetencji i ról pełnionych w systemie społecznym. Dlatego jako jedno z ważniejszych
źródeł bezrobocia na wsi można wskazać terytorialne rozproszenie środowisk wiejskich i związany z tym brak skoncentrowanego popytu. W związku z tym inwestycje produkcyjne w takim środowisku nie są konkurencyjne ze względu na brak
tzw. efektu skali, natomiast wiejski rynek zbytu jest zdecydowanie mniej atrakcyjny10.
Warto mieć na względzie także wielorakie dziedzictwo środowisk wiejskich, na które
składają się: niski poziom kompetencji w zakresie działań politycznych, stosunkowo
niski poziom wykształcenia mieszkańców wsi oraz przywiązanie do tradycji i związany z tym brak umiejętności elastycznego zachowania do zmieniających się warunków na rynku pracy. Jednocześnie istotne znaczenie ma także zapóźnienie wiejskich
środowisk, sezonowy charakter części prac produkcyjnych w sektorze rolnym oraz
gotowość mieszkańców wsi do akceptacji gorszych warunków życia11.
Badania empiryczne prowadzone przez różnorodne ośrodki i instytucje wykazują,
iż długotrwałe pozostawanie bez pracy może mieć wiele negatywnych skutków o charakterze społecznym i jednostkowym, takich jak: degradacja ekonomiczna jednostki
i rodziny, potęgująca biedę i rozszerzająca sferę ubóstwa, izolacja społeczna bezrobotnych i okazywanie im wrogości, frustracja wywołana pozbawieniem możliwości
realizacji niektórych ważnych funkcji społecznych oraz utraty dotychczasowej pozycji
zawodowej, niechęć do kontaktów ze znajomymi i dalszą rodziną, poczucie klęski,
katastrofy życiowej, skrzywdzenia i braku perspektyw na przyszłość, niższy stopień
zadowolenia z życia, wzrost zjawisk patologii społecznej: alkoholizm, przestępczość,
narkomania, narastanie konfliktów i niepokojów społecznych12.

9

E. Niedzielski, Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich, Olsztyn 2000, s.
71.

10

Zob. G. Zabłocki, op. cit., ss. 72-73.

11

Ibidem, ss. 72-73.

12

Zob. M. Szylko-Skoczny (red.), Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym, Raport z badań empirycznych, Warszawa 1992.
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Podsumowanie
Brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez osoby zdolne do pracy i jej poszukujące jest niezwykle ważnym, aktualnym i dotkliwym społecznie problemem.
Szczególnie trudno jest go rozwiązać na obszarach wiejskich, ze względu na specyficzne cechy wiejskiego rynku pracy, jak i cechy społeczno-zawodowe osób pozostających bez pracy13. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
jest bardzo dobrym momentem nie tylko do zwrócenia uwagi na te zagadnienia, ale
także do dyskusji nad potencjalnymi rozwiązaniami tych problemów m.in. za pomocą środków z funduszy UE. Duże możliwości daje tu choćby Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach którego projekty realizowane w Priorytecie VII:
„Promocja integracji społecznej” mają być skierowane m.in. do osób długotrwale
bezrobotnych, niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców,
lokalnych społeczności oraz podmiotów, które działają na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich. Zgodnie z założeniami PO KL, takie
działania mają służyć przede wszystkim: rozwijaniu aktywnych form integracji społecznej i umożliwieniu dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprawianiu dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i rozwijaniu sektora ekonomii społecznej oraz wsparciu rozwoju inicjatyw na
rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych14. Wśród wielu propozycji, które
można wdrożyć, jest tworzenie nowych, różnorodnych form zatrudnienia na obszarach wiejskich, takich jak np. czasowego czy socjalnego i dywersyfikację źródeł dochodów rolniczych. Poza tym należy podjąć działania zmierzające do wprowadzenia
zmian w strukturze kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz do
stymulowania zatrudnienia na własny rachunek i rozwoju przedsiębiorstw. Inicjatywy
związane z zatrudnieniem wspiera także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w którym mieszkańcy obszarów wiejskich mogą
ubiegać się m.in. o środki w wysokości 100-300 tys. zł na tworzenie nowych miejsc
pracy na wsi (Działanie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać także rolnicy, którzy zdecydują się na podjęcie
działań mających na celu pozyskiwanie dochodów ze źródeł pozarolniczych (Działanie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”15). Jednocześnie konieczne
jest propagowanie edukacji ustawicznej wśród mieszkańców wsi i zmiana ich kwalifikacji, co powinno ułatwić im znalezienie zatrudnienia w zmieniającym się rynku
pracy. Są to oczywiście długie, trudne i kapitałochłonne zadania, ale odpowiednie
rozdysponowanie i wykorzystanie środków UE przeznaczonych dla Polski na okres
13

E. Niedzielski, op. cit.

14

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ss. 200-225, [Online], dostępne: http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow/, 22.08.2010.

15

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), ss. 288-299, [Online],
dostępne:http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW2007 2013/Dokumenty-PROW-2007-2013/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013,
22.08.2010.
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programowania 2007-2013 może znacznie ułatwić ich realizację, doprowadzić do pożądanych zmian w strukturze zatrudnienia na obszarach wiejskich i rozwiązać przynajmniej część opisywanych tu problemów.
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Wykluczeni – przywróceni

Streszczenie: Do grup szczególnie defaworyzowanych należą niewątpliwie byli więźniowie
oraz osoby chore psychiczne. To one, chcąc żyć wśród nas, narażone są na wykluczenie. W
obu przypadkach bardzo często spotykanym problemem jest dyskryminacja. Równie silnym
stygmatem okazuje się zarówno zapis o karalności, jak i orzeczenie o niepełnosprawności z
powodu zaburzeń psychicznych. „Wariat” czy „kryminalista” to nadal spotykane, a nawet jeszcze dość popularne określenia. Powrót ze szpitala psychiatrycznego czy więzienia do mało
życzliwie nastawionego otoczenia jest utrudniony. Artykuł przedstawia obecną sytuację chorych psychicznie i byłych więźniów na rynku pracy, a jednocześnie zwraca uwagę na konieczność oraz potrzebę systemowej pomocy osobom wykluczonym w powrocie do społeczeństwa.

Wstęp

E

uropejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym jest okazją, w
kontekście rozważań na temat grup defaworyzowanych, do ponowienia pytania,
co to znaczy być wykluczonym, a może raczej: co wyklucza i kto jest wykluczany?
Najczęściej wykluczenie kojarzy się bowiem z bezdomnością, bezrobociem, czasem
także z niepełnosprawnością. Wydaje się jednak, że takie postrzeganie problemu nie
wyczerpuje rozumienia tego pojęcia. Według definicji „Narodowej Strategii Integracji
Społecznej”, być wykluczonym to inaczej znaleźć się w sytuacji, która uniemożliwia
bądź utrudnia zarówno możliwość pełnienia ról społecznych, jak i korzystania z powszechnie dostępnych dóbr czy instytucji publicznych1. A zatem osoby lub grupy w
ten sposób określane nie potrafią, nie mogą, a bywa, że nie chcą czerpać z tych zasobów, które powinny być dostępne nam wszystkim. A co oznacza z kolei przywrócenie
osoby wykluczonej? Warto tu posłużyć się angielskim terminem restore2 na określenie przywrócenia komuś zdrowia/życia: to restore sb to health/life, a tym samym
odwołania z wykluczenia. To tłumaczenie niezwykle trafnie oddaje ideę przywracania
osób wykluczonych do życia społecznego. Tak właśnie można rozumieć proces ponownego odzyskiwania własnego życia, w pełnym jego wymiarze. Życia, które przynosi zadowolenie i satysfakcję w sferach: osobistej, zawodowej i relacji społecznych.
1

Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS), [Online], dostępne: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/
File/mps/NSIS.pdf, Warszawa 2003, s.21.

2

Podano za: Wielki Słownik Polsko-Angielski, Warszawa 2008, s. 926.
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Do grup szczególnie defaworyzowanych należą niewątpliwie byli więźniowie oraz
osoby chore psychiczne. To one, chcąc żyć wśród nas, narażone są na wykluczenie. W
obu przypadkach bardzo często spotykanym problemem jest dyskryminacja. Równie
silnym stygmatem okazuje się zarówno zapis o karalności, jak i orzeczenie o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych. „Wariat” czy „kryminalista” to nadal
spotykane, a nawet jeszcze dość popularne określenia. Powrót ze szpitala psychiatrycznego czy więzienia do mało życzliwie nastawionego otoczenia jest utrudniony.
Dlatego tak istotna jest współodpowiedzialność i pomoc. A jeszcze ważniejsze jest to,
żeby formy pomocy nie prowadziły do „wtórnej marginalizacji”. Z tego rodzaju ryzykiem wiąże się na pewno stereotypowe postrzeganie potencjału osób wykluczonych.

Zaburzenia psychiczne a rynek pracy
Zatwierdzona przez rządy państw członkowskich World Health Organization
(WHO) Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 wskazuje na główne kategorie klasyfikacyjne:
• zaburzenia psychiczne organiczne,
• zaburzenia psychiczne i zachowania,
• schizofrenia,
• zaburzenia nastroju,
• zaburzenia nerwicowe,
• zespoły behawioralne,
• zaburzenia osobowości,
• upośledzenia umysłowe,
• zaburzenia rozwoju psychicznego,
• zaburzenia zachowania i emocji3.
WHO opisuje zdrowie psychiczne jako: stan dobrego samopoczucia, w którym
człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym
życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie
danej wspólnoty. Zły stan zdrowia psychicznego to problemy ze zdrowiem psychicznym i napięcie, osłabione funkcjonowanie połączone z cierpieniem; pojawiają się objawy i rozpoznawalne zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia i depresja. Stan
psychiczny ludzi jest zdeterminowany wieloma czynnikami, w tym biologicznymi
(np. genetycznymi, płciowymi), indywidualnymi (np. doświadczeniami osobistymi),
rodzinnymi i społecznymi (np. wsparcie społeczne) oraz ekonomicznymi i środowiskowymi (np. status społeczny i warunki życia)4. Jak wynika z badań, ponad 27%
Europejczyków przynajmniej raz w roku doświadcza jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego. A około 58 tys. obywateli Unii Europejskiej co roku po3

World Health Organization (WHO), [Online], dostępne: http://www.who.int/classifications/icd/en/
bluebook.pdf, s. 24.

4

Komisja Wspólnot Europejskich, Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej, „Zielona Księga”, Bruksela 2005 (484 końcowy).
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pełnia samobójstwo5. Należy podkreślić, że to więcej niż rocznie ginie w wypadkach
samochodowych, zabójstwach czy z powodu HIV/AIDS. Dane są alarmujące. Stąd
zapewne wynika coraz większe zainteresowanie profilaktyką i tworzeniem instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych sieci wsparcia społecznego. Tym bardziej, że skala
zjawiska wykluczenia osób chorych psychicznie z rynku pracy jest znacząca. W Polsce liczba chorujących na schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne, zarejestrowanych w poradniach zdrowia psychicznego wynosi 165,5 tys. osób. W tej grupie około 80% to chorujący psychicznie, wykluczeni z rynku pracy i codziennej aktywności
zarobkowej6. Biorąc pod uwagę wyniki badań o terapeutycznym znaczeniu pracy7 ,
uzasadnione jest stwierdzenie, że taka sytuacja prowadzi do pogłębienia istniejących
zaburzeń i stanu ubóstwa. Niestety, to właśnie chorzy psychicznie coraz częściej zasilają szeregi bezdomnych, zwłaszcza że ogólną tendencją jest skracanie pobytów w
szpitalach psychiatrycznych.

Kompleksowa pomoc
W przypadku osób chorych psychicznie oferowana pomoc powinna uwzględniać
przede wszystkim terapię, ale także możliwość jej kontynuowania poza okresem hospitalizacji oraz profilaktykę, edukację i integrację społeczną. Dlatego tak ważna staje się współpraca placówek opieki psychiatrycznej z organizacjami pozarządowymi
i ośrodkami akademickimi. Zatem odpowiedzialność spoczywa nie tylko na szpitalach czy poradniach zdrowia psychicznego, ale również, a może przede wszystkim na
ośrodkach wsparcia społecznego, tj.: środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej. Na pewno ważnym momentem każdego procesu terapii czy rehabilitacji jest
przygotowanie do życia zawodowego i powrotu na rynek pracy. Oczywiście istnieją
zakłady opieki zdrowotnej, poradnie i instytucje, które w ramach terapii indywidualnej i grupowej uwzględniają także doradztwo zawodowe i wsparcie w poszukiwaniu
pracy. Niektóre z nich udostępniają również kontakty do zakładów pracy. Wiele dobrego w „przywracaniu do życia społecznego” robią jednak organizacje pozarządowe,
które pomagają pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, udzielają im wsparcia psychologicznego, wyrównują szanse w sferach społecznej i zawodowej oraz zdolności do
5

Zielona Księga, Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej, [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/
green_paper/mental_gp_pl.pdf, Bruksela 2005, s. 4.

6

H. Kaszyński, Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących
usługi na rynku pracy, „Raport dotyczący osób chorych psychicznie”, [Online], dostępne: http://www.
fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/Raporty/HKaszynski_raport_dot_osob_chorych_psychicznie.pdf , Warszawa 2006, s.5.

7

H. Kaszyński w „Raporcie dotyczącym osób chorych psychicznie” odwołuje się do wyników badań J.
Schneidera, zamieszczonych w „Journal of Mental Health” z 1998 r., które ewidentnie wskazują, że dla
poprawy stanu zdrowia pacjentów z ostrymi i przewlekłymi problemami zdrowia psychicznego szczególne znaczenie ma podjęcie pracy zawodowej.
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samodzielnego życia. Poza wsparciem psychologicznym i terapeutycznym, zajmują
się aktywizacją i pośrednictwem zawodowym osób wykluczonych. W ramach realizowanych projektów organizują kursy i warsztaty zawodowe. Warto też pamiętać o
różnego rodzaju grupach wsparcia. Mogą to być kluby, takie jak Klub Pacjenta, Klub
Schizofrenika, Klub Wsparcia Psychicznego czy Klub Integracji Społecznej, będące
swego rodzaju wspólnotami, w których najwyższą wartością jest wzajemna pomoc
osobom z podobnym problemem. Bardzo często, nawet jeśli działają one nieformalnie, mają dla uczestników nieocenioną wartość. Na pewno dużym ryzykiem w przypadku tej grupy osób wykluczonych jest zagrożenie chronicznym bezrobociem. Jak
podaje Hubert Kaszyński w „Raporcie dotyczącym chorych psychicznie” z 2006 r.,
tylko 20% osób jest zdolnych do pracy w warunkach konkurencyjnych, natomiast
60% wymaga różnorodnych form wspieranego zatrudnienia, a kolejne 20% osób wymaga już zindywidualizowanej rehabilitacji społecznej, skoncentrowanej na organizacji czasu wolnego8.

Sytuacja byłych skazanych na rynku pracy
W badaniu CBOS „Praca jako wartość”9, przeprowadzonym w kwietniu 2004 r.,
posiadanie pracy, stałego zatrudnienia znalazło się na czwartym miejscu (za udanym
życiem rodzinnym, zdrowiem oraz takimi wartościami, jak miłość i przyjaźń) wśród
najważniejszych wartości w życiu, stanowiących o jego sensie. Większość badanych
(71%) uznaje posiadanie pracy za bardzo ważne dla siebie osobiście, a dalsze 18%
za raczej ważne. Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną
wraz z akcesją Polski do UE, praca odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę. To posiadanie pracy świadczy o dobrym przystosowaniu społecznym, często zdrowiu psychicznym, to właśnie praca umożliwia założenie rodziny, daje poczucie bezpieczeństwa,
a bywa, że stanowi również źródło satysfakcji i zadowolenia z życia. A jaki stosunek
do pracy mają byli więźniowie? Problem okazuje się bardziej złożony niż można by
sądzić. Z „Raportu dotyczącego osób odbywających karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności […], byłych skazanych oraz ich rodzin”10 wynika, że zasadniczym
problemem w przypadku tych osób nie jest wyłącznie brak pracy i związane z tym
braki w wykształceniu czy umiejętnościach zawodowych. Trudności w znalezieniu
pracy mają również swoje źródło w kłopotach rodzinnych (zazwyczaj są to rodziny
patologiczne, w których bezrobocie jest niejako dziedziczone z pokolenia na pokole8

H. Kaszyński, Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących
usługi na rynku pracy, „Raport dotyczący osób chorych psychicznie”, [Online], dostępne: http://www.
fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/Raporty/HKaszynski_raport_dot_osob_chorych_psychicznie.pdf, Warszawa 2006, s.6.

9

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (167) przeprowadzono w dniach 2-5 kwietnia 2004 r. na
liczącej 993 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

10

D. Woźniakowska, Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, „Raport dotyczący osób odbywających karę pozbawienia wolności, ograniczenia
wolności […], byłych skazanych oraz ich rodzin”, [Online], dostępne: http://www.fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/Raporty/DWozniakowska_raport_dot_wiezniow.pdf, Warszawa 2006.
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nie), braku mieszkania, problemach emocjonalnych, uzależnieniach, nieumiejętności
komunikacji czy po prostu samodzielnego radzenia sobie w życiu. Poważną przeszkodą jest również stygmat w postaci zapisu o karalności, a powszechnym zjawiskiem
„wyuczona bezradność”. Po wielu latach spędzonych w więzieniu dużo łatwiej jest
liczyć na różne formy pomocy opieki społecznej niż podjąć wyzwanie odnalezienia
się w zupełnie nowej rzeczywistości. Realnym problemem staje się więc już nie tylko
znalezienie pracy, ale także jej utrzymanie. Inna sprawa, że pracodawców raczej się
nie zachęca do zatrudniania byłych więźniów, a w obliczu rosnącego bezrobocia jest
to utrudnione. Oczywiście poza resocjalizacją instytucjonalną (działania penitencjarne, indywidualne programy resocjalizacji), zakłady karne uwzględniają działalność
postpenitencjarną. Ogranicza się ona jednak do przygotowania osadzonego do wyjścia i współpracy z kuratorami czy opieką społeczną. Bywa, że pomocne okazują się
funkcjonujące w zakładach kluby pracy, w których skazani mogą nauczyć się, jak napisać list motywacyjny czy CV, dowiedzieć się czegoś o współczesnym rynku pracy.
Wydaje się jednak, że to zdecydowanie za mało. Konieczna jest kompleksowa pomoc
w powrocie do społeczeństwa. Jak podaje Dagmara Woźniakowska w raporcie Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji
pozarządowych, swoją rolę mają tu do odegrania organizacje pozarządowe. „Obecnie
w więzieniach w Polsce różnego typu prace i programy prowadzi około 700 podmiotów obywatelskich. W każdym więzieniu także obecni są kapelani różnych wyznań”11.
Autorka wymienia 13 spośród najprężniejszych i najbardziej znanych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw w Polsce, które wypracowały ciekawe sposoby pomocy
skazanym w wejściu na rynek pracy:
• Stowarzyszenie Resocjalizacji, Rehabilitacji i Pomocy Społecznej im. H.Ch. Kofoeda;
• Fundacja „Sławek”;
• Stowarzyszenie „Patronat” (Białystok);
• Towarzystwo Opieki nad Więźniami (Wrocław);
• Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP);
• Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej (PSEP);
• Partnerstwo „Czarna Owca” (Wołów);
• Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji „Druga Szansa” (Toruń);
• Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” (Poznań);
• Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. Brata Alberta;
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność „Emaus”;
• Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot”;
• Partnerstwo „Koalicja – powrót do wolności”.

11

D. Woźniakowska, Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, w: „Raport dotyczący osób odbywających karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności […], byłych skazanych oraz ich rodzin”, [Online], dostępne: http://www.fise.org.pl/
files/1bezrobocie.org.pl/public/Raporty/DWozniakowska_raport_dot_wiezniow.pdf, Warszawa 2006,
ss. 10-12.
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Reintegracja społeczna i zawodowa
Reintegracja społeczna oznacza działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej lub zatrudnionej
u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia
ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa12
z kolei oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Złożoność problemów, z jakimi
borykają się byli więźniowie, wymaga kompleksowej, wszechstronnie zorientowanej
pomocy. Jak zauważyła D. Woźniakowska, analizując problem bezrobocia skazanych
i byłych skazanych, w Polsce brakuje rozwiązań systemowych. W praktyce pomoc
polega na tym, że poszczególne organizacje społeczne realizują swoje autorskie pomysły. Ze względu na wielkość organizacji i środki, jakimi dysponują, ich wsparcie
może być skierowane jedynie do dość nielicznych beneficjentów lub jest ograniczone
terytorialnie. Warto jednak podkreślić, że mimo wszelkich ograniczeń są to bardzo
wartościowe inicjatywy. Realizowane w całej Polsce programy reintegracji obejmują
z jednej strony edukację i promocję, ale co ważniejsze, oferują adekwatną pomoc.
Najczęściej wiąże się to ze wspólnym, wraz z beneficjentami, pokonywaniem barier
w powrocie do społeczeństwa oraz na rynek pracy. A są to bariery formalne, takie jak
brak dowodu osobistego, prawne, finansowe, związane z „syndromem mentalności
więziennej”13 czy socjalne, jak pomoc w wynajęciu pokoju, zakup odzieży, leków etc.
W ramach tych działań byli więźniowie mogą wziąć udział w konsultacjach z doradcą zawodowym, ale także w szkoleniach z zakresu nabywania nowych umiejętności
czy aktywizacji zawodowej. Uczą się obsługi komputera, przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, ale mogą też liczyć na pomoc w poszukiwaniu pracy i poradnictwo,
jak ją utrzymać. Ważnym aspektem pozytywnych efektów działań postpenitencjarnych wydaje się możliwość zainicjowania pewnych zmian w mentalności i nastawieniu skazanych jeszcze w zakładach karnych. Na uwagę zasługują różnego rodzaju
alternatywne formy resocjalizacji: przez sztukę, sport, ekologię czy pracę. Resocjalizacja przez plastykę, poezję czy teatr pozwala osadzonym niejednokrotnie wyrazić
dotąd niewerbalizowane emocje, a jednocześnie może pełnić funkcję diagnostyczną dla wychowawców14. Ciekawą metodą resocjalizacji nieletnich przestępców jest
również opisana przez S. Kawulę „sztuka przetrwania”15. Survival, jak podaje autor,
okazuje się skuteczną „szkołą charakterów”. Stanisław Kawula, wspierając się wynikami badań ilościowych, wskazuje, że survival i turystyka specjalistyczna w znacznym
12

Terminy i pojęcia w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, [Online], dostępne: strona http://www.zatrudnieniesocjalne.ngo.pl/x/84787, 25.11.2010.

13

Metodologia działania Fundacji Druga Szansa w zakresie pomocy dla osób opuszczających zakłady karne
i areszty śledcze, [Online], dostępne: http://www.zatrudnieniesocjalne.ngo.pl/x/84787, 25.11.2010.

14

M. Konopczyński, Czy przez plastykę można resocjalizować?, „Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży”, Warszawa 1996, s. 138.

15

S. Kawula, Survival jako metoda resocjalizacji nieletnich przestępców, „Zjawiskowe formy patologii
społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży”, Bydgoszcz 2003, s. 410.
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stopniu chronią przed recydywą popełniania wykroczeń i przestępstw, obniżają chęć
ucieczek, zacieśniają więzi wychowanków z pracownikami oraz ułatwiają i rozwijają
kontakty z otoczeniem. Równie wartościowe i pomocne w kształtowaniu właściwego
stosunku do pracy wśród byłych więźniów są programy pracy wolontariackiej w domach pomocy czy hospicjach. Dobrym przykładem skuteczności tego rodzaju projektów, choć w wymiarze ogólnoludzkim, a nie naukowym, jest film dokumentalny
Jacka Bławuta Born Dead – o 24-letnim Robercie, który od 15. roku życia przebywał w
zakładach poprawczych i więzieniach, a na kilka miesięcy przed wyjściem na wolność
wziął udział w programie „Duet”, w ramach którego opiekował się upośledzonymi
dziećmi z Domu Pomocy Społecznej w Krakowie16. To pokazuje, jak różnorodna i
wielowymiarowa powinna być pomoc w tym zakresie.

Podsumowanie
Najskuteczniejszym narzędziem w zakresie przywracania wykluczonych wydaje
się więc praca. Pierwszym krokiem jest zatem określenie zdolności osób z grup defaworyzowanych właśnie do pracy, a następnie stworzenie warunków odpowiadających
potrzebom i możliwościom danej osoby.
W tym kontekście nie jest przesadzone zawarte w „Zielonej Księdze” sformułowanie, że zdrowie psychiczne jest kluczową sprawą dla społeczeństwa oraz postępu, a zły
stan zdrowia psychicznego, rosnącym wyzwaniem dla Unii Europejskiej (UE). Dla
Polski uzyskanie członkostwa w UE stworzyło jednocześnie szanse rozwoju, ale także
pociągnęło za sobą zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Szacunkowe dane zawarte
w „Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego” wskazują jednoznacznie
na potrzebę zapobiegania zagrożeniom zdrowia psychicznego oraz unowocześnienia
lecznictwa psychiatrycznego w Polsce. Faktem jest również, że pobyt w zakładzie karnym odbiera człowiekowi godność, poczucie własnej wartości, szanse i perspektywy na normalne życie. Każdy z powrotów do codzienności jest trudny i okupiony
ogromnym wysiłkiem. Dlatego konieczne jest stworzenie sieci wsparcia społecznego dla osób, które rzeczywiście chcą zmienić swoje życie, co jest istotne nie tylko ze
względu na ogłoszenie w Unii Europejskiej 2010 roku Europejskim Rokiem Walki z
Ubóstwem i Wykluczaniem Społecznym, ale przede wszystkim jest czynnikiem warunkującym rozwój UE w kolejnych latach.

16

Born Dead, [Online], dostępne: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4219725, 25.11.2010.
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Prawa człowieka i wolności narodowe w Turcji

Streszczenie: Dążenia Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej trwają od lat 60. XX w., co
oznacza, że najdłużej wśród wszystkich państw kandydujących stara się ona o wejście do UE.
Rozpoczęte w 2005 r. negocjacje dały jednak nadzieję na integrację Ankary z UE w ciągu kolejnych piętnastu lat, zaś perspektywa członkostwa w UE stała się motorem zmian w tureckim
prawie. Objęły one swoim zakresem prawie jedną trzecią ustanowionej w 1982 r. konstytucji.
Zniesiono karę śmierci, zwiększono ochronę swobody słowa, zmniejszono dyskryminację kobiet i mniejszości kurdyjskiej. I choć ich sytuacja jest nadal daleka od standardów UE, szansa
przystąpienia Turcji do Unii znacząco wpływa na polepszenie sytuacji w tym państwie.

Wstęp

U

nia Europejska (UE) rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Turcją 3 października
2005 r. Realna perspektywa przyłączenia do Unii tak dużego państwa jak Turcja,
położonego na peryferiach Europy, w przytłaczającej większości muzułmańskiego,
gdzie społeczno-ekonomiczne warunki są poniżej średniej europejskiej, wywołała
znaczne kontrowersje wśród opinii publicznej państw należących do UE1. Największe zastrzeżenia co do członkostwa Turcji w Unii Europejskiej budzą doniesienia
o łamaniu praw człowieka i nieprzestrzeganiu zasad demokracji w tym państwie.
Od wielu lat jest ona oceniana pod tym względem przez różne środowiska zarówno
zachodnie, jak i tureckie. Wydawanie tego typu osądów stało się częstsze na początku lat 90. XX w., a więc w momencie, gdy Turcja zintensyfikowała swoje starania o
członkostwo w UE.

1

Sceptycyzm co do akcesji Turcji jest większy w państwach „starej” Unii ze zdecydowanie liczną mniejszością turecką, takich jak Niemcy, Francja czy Austria.
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Poszanowanie praw człowieka i sytuacja mniejszości narodowych w Turcji
Do najpoważniejszych zarzutów w przypadku łamania praw człowieka należą: naruszanie wolności słowa, nieprzestrzeganie wolności sumienia, dyskryminacja kobiet,
nieprzestrzeganie praw mniejszości etnicznych, ograniczanie praw człowieka czy też
arbitralne aresztowania oraz odmawianie prawa do uczciwego sądu.
Najbardziej spektakularnym i znanym przykładem braku poszanowania dla podstawowej zasady demokracji, jaką jest wolność słowa, był proces wytoczony w 2006 r.
przeciwko nobliście pisarzowi Orhanowi Pamukowi2. W lutym 2005 r. w wywiadzie
dla szwajcarskiej gazety powiedział on, że w Turcji zostało zabitych 30 tys. Kurdów i
milion Ormian. Poruszył tym samym dwie najbardziej drażliwe kwestie w tureckiej
historii. Władze w Turcji w dalszym ciągu utrzymują, że żadnego ludobójstwa Ormian podczas I wojny światowej nie było3. Wypowiedź pisarza oburzyła tureckich
nacjonalistów, którzy skierowali przeciw niemu doniesienie do prokuratury. Wykorzystali do tego kontrowersyjny zapis kodeksu karnego4, zakazujący obrażania tożsamości tureckiej i założyciela republiki Mustafy Kemala Atatürka. Pamukowi5 groziło
za to od sześciu miesięcy do trzech lat więzienia.
Za noblistą wstawili się nie tylko miejscowi publicyści i organizacje praw człowieka, lecz także UE. W konsekwencji sprawa została umorzona. Warto jednak zwrócić
uwagę na fakt, że w Turcji trwają procesy jeszcze wielu dziennikarzy, wydawców, pisarzy i ludzi nauki oraz innych mniej znanych osób oskarżonych o podobne przestępstwa. Wielu z nich jest zwalnianych w wyniku zmian prawnych w państwie6, jednak
nie otrzymują oni pełnej rekompensaty, np. nie przywraca im się pełni praw cywilnych oraz politycznych7.
Przykłady specyficznego tureckiego nacjonalizmu budzą największe obawy prze2

A. Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 132.

3

A. Krzemiński, Wszyscy jesteśmy Turkami, „Niezbędnik inteligenta. Polityka”, nr 12, 25.03.2006, ss. 1718), [Online], dostępne: http://www.polityka.pl/wszyscy-jestesmy-turkami/Lead30,1421,174563,16/,
25.07.2010.

4

Chodzi tu głównie o kontrowersyjny art. 301 Kodeksu karnego.

5

Orhan Pamuk urodził się w 1952 r. w Stambule. Jest jednym z najwybitniejszych pisarzy europejskich.
W 2006 r. otrzymał on Literacką Nagrodę Nobla. O. Pamuk pochodzi z zamożnej, tureckiej rodziny;
jest stambulczykiem z dziada pradziada, co bardzo mocno wpłynęło na jego światopogląd i postawę
literacką. W każdej jego książce przewijają się wątki autobiograficzne. W Turcji jest osobą kontrowersyjną; jego wypowiedzi nie mieszczą się w kanonie takich, których oczekuje się od osób publicznych
w tym kraju.

6

30 kwietnia 2008 r. Parlament turecki przyjął poprawki do kontrowersyjnego art. 301 Kodeksu
karnego. Fraza „znieważenie tureckości”, która wielokrotnie była podstawą do wytaczania procesów
intelektualistom i dziennikarzom, została zastąpiona wyrażeniem „znieważenie narodu tureckiego”,
[Online], dostępne: http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,287,Sytuacja_tureckich_Kurdow_a_starania_Turcji_o_czlonkostwo_w_Unii_Europejskiej, 17.12.2008.

7

Regular Report from the Commission on Turkey’s Progress towards Accession 2004, [Online], dostępne:
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf, 6.10.2004, s.
37.
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ciętnego Europejczyka, który może zadać sobie uzasadnione pytanie, czy chciałby żyć
w zjednoczonej Europie z kimś, kto tak ekstremalnie traktuje swój patriotyzm?
Innym ważnym problemem w Turcji jest oskarżanie tego państwa o nieprzestrzeganie w nim praw mniejszości etnicznych, a w szczególności jednej z nich – Kurdów.
Artykuł 66 tureckiej konstytucji głosi: „Każdy, kto jest związany z państwem tureckim poprzez obywatelstwo, jest Turkiem”8. Turcja nie jest jednak państwem samych
Turków. Jest to kraj bardzo różnorodny, zarówno pod względem geograficznym, religijnym, jak i etnicznym. Obok Turków i Kurdów terytorium Republiki Tureckiej
zamieszkują również Ormianie, Grecy, Czerkiesi, Tatarzy, Asyryjczycy, Arabowie, Żydzi, Lewantyńczycy, a nawet Polacy9. Najliczniejszą grupą mniejszościową są jednak
Kurdowie10. Jednakże ich istnienie nadal nie jest uznawane ani przez turecką konstytucję, ani przez większość tych, którzy sprawują w Turcji władzę.
W celu lepszego zrozumienia współczesnej sytuacji Kurdów w Turcji należy się
cofnąć do roku 1923 – czasu powstania Republiki. Jej twórca – Mustafa Kemal Atatürk11 – zjednoczył mieszkańców obecnej Turcji w imię walki o niepodległość państwa. Odwołał się jednak do zupełnie nowego wyznacznika tożsamości narodowej,
jakim był związek z narodem i państwem. Jednocząc państwo przeciw wspólnemu
wrogowi, Mustafa Kemal Atatürk wypowiadał wiele deklaracji pod adresem ludności
kurdyjskiej, obiecując im m.in. prawa obywatelskie i udział w rządzeniu państwem12.
Jednak wkrótce okazało się, że były to puste obietnice, z których wódz szybko się
wycofał, wprowadzając w państwie reformy oparte na idei tureckiego nacjonalizmu13.
Konstytucja z 1925 r. czyniła językiem wszystkich obywateli jedynie język turecki. Za
użycie języka kurdyjskiego nawet w rozmowach prywatnych groziły bardzo wysokie
kary14. Zabronione zostały kurdyjskie święta, jak np. Newroz – Nowy Rok, a także
użycie słów „Kurd” i „Kurdystan”. Kurdów uznano za „tureckich górali” i w celu ich
8

Informacje ze strony Biura Premiera Turcji, Konstytucja Republiki Tureckiej, [Online], dostępne: http://
www.constitution.org/cons/turkey/part2.htm, 25.07.2010.

9

W. Pająk, Turcja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 30.

10

Kurdowie zamieszkują wschodnią część Republiki Tureckiej, zwaną czasem także Wschodnią Anatolią, czy „Kurdystanem”. Według szacunkowych danych jest ich ponad 20 mln, co stanowi prawie jedną
trzecią liczby tureckich obywateli (70 mln) i połowę ludności kurdyjskiej na świecie (około 40 mln) zamieszkującej w innych częściach Kurdystanu (irackiego, irańskiego i syryjskiego), a także na emigracji.

11

Mustafa Kemal Atatürk, do 1934 r. Mustafa Kemal Pasza (Mustafa Kemal Paşa) urodził się 12 marca
1881 r. w Salonikach – turecki polityk i wojskowy. W 1922 r. stanął na czele ruchu nacjonalistycznego
i obalając sułtanat zakończył epokę Imperium Otomańskiego. Po proklamowaniu republiki przeniósł
stolicę kraju ze Stambułu do Ankary. W 1923 r. został wybrany na prezydenta kraju, którym pozostał
aż do śmierci w 1938 r., wprowadzając w kraju autorytarne rządy, którymi wspierał modernizację i
europeizację kraju. W 1934 r. parlament turecki nadał mu tytuł Atatürk, czyli Ojciec Turków. Wśród
przeprowadzonych przez niego reform prawnych i społecznych na uwagę zasługują m.in. wprowadzenie w Turcji kalendarza gregoriańskiego i alfabetu łacińskiego.

12

D. Kołodziejczyk, Historia Państw Świata w XX wieku. Turcja, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2000,
s. 142.

13

T. Stuleblak, Terroryzm kurdyjski w Turcji, Portal Spraw Zagranicznych, [Online], dostępne: http://
www.psz.pl/, 14.07.2008.

14

J. Reychman, Historia Turcji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 312.
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większej asymilacji zaczęto tworzyć pseudonaukowe teorie mające na celu udowodnić, że język kurdyjski jest jedynie dialektem języka tureckiego.
Mimo wielu zmian, jakie miały miejsce w XX w., wewnętrzna polityka Turcji do
dnia dzisiejszego opiera się na zasadach wyznaczonych przez M.K. Atatürka, co znalazło swój wyraz m.in. w preambule obowiązującej obecnie konstytucji z 1982 r.15 Wiele
jej artykułów, a także wprowadzona w latach 90. XX w. ustawa antyterrorystyczna
pozwala na nadużywanie władzy wobec działaczy kurdyjskiej opozycji, dziennikarzy i
obrońców praw człowieka. Duży wpływ elit politycznych, a przede wszystkim wojska
w Turcji uniemożliwia przeprowadzenie skutecznych reform, mogących zmienić tę
sytuację i przybliżyć Turcję do struktur europejskich.
W 1978 r. powstała Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), której zbrojny opór
przeciwko tureckiej polityce wynaradawiania zjednoczył kurdyjskie społeczeństwo w
latach 80. i 90. XX w. PKK jest partią lewicową, której celem jest ustanowienie opartego na ideologii socjalistycznej państwa na terenach zamieszkałych przez Kurdów16.
Jednakże jej językiem był i jest nadal turecki, a stosunki z Kurdami z sąsiedniego Iraku
były często niechętne lub nawet wrogie. Po schwytaniu przywódcy partii Abdullaha
Öcalana, w 1999 r. PKK uległo wielu podziałom. Do dnia dzisiejszego poparcie dla tej
organizacji jest znaczne, jednak ze względu na wykorzystywane metody walki została ona wpisana przez USA i Unię Europejską na listę organizacji terrorystycznych17.
Wpływa to negatywnie na kurdyjskie działania pokojowe. Tureckie władze wykorzystują to i zamiast dialogu z kurdyjskimi opozycjonistami wolą sprowadzać kwestię
kurdyjską do problemu terroryzmu lub ekonomicznego zacofania wschodnich prowincji18.
9 lutego 2000 r. PKK ogłosiła formalne zakończenie walki zbrojnej przeciw Turcji i zapowiedziała, że będzie rzecznikiem praw Kurdów „w ramach pokoju i demokratyzacji”19. Następnie 16 kwietnia 2002 r. ogłosiła ona wypełnienie swojej misji i
zmieniła oficjalną nazwę na Kongres na rzecz Wolności i Demokracji Kurdystanu
(KADEK), wyrzekając się terroryzmu, ale zachowując skrzydło zbrojne pod nazwą
Ludowe Jednostki Obrony. 15 listopada 2003 r. w miejsce KADEK powołano Ludowy
Kongres Kurdystanu (KONGRA-GEL). Starcia z wojskami tureckimi jednak nie ustawały, chociaż liderzy KONGRA-GEL argumentowali to działaniem w samoobronie20.
Tymczasem Turcja, kierując się wymaganiami członkostwa w Unii Europejskiej,
15

Informacje ze strony Biura Premiera Turcji, Konstytucja Republiki Tureckiej, [Online], dostępne: http://
www.constitution.org/cons/turkey/part2.htm, 25.07.2010.

16

Turkish Democracy Foundation, Fact Book on Turkey, Kurds and The PKK Terrorism, Ankara 1996, s.
36.

17

J. Misiągiewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2009, s. 19.

18

W latach 1987-1993 akcje terrorystyczne PKK pozbawiły życia 1242 mężczyzn, 178 kobiet i 246 dzieci.
Pod koniec 1995 r. liczbę jej ofiar szacowano na 20 181 osób.

19

B. Rubin, A. Keaney, Armed Forces in the Middle East: politics and strategy, Tailor and Francis Group
2002, s. 199.

20

Stosunki Międzynarodowe, Turcja – Kurdowie, Stosunki Międzynarodowe, [Online], dostępne: http://
www.stosunkimiedzynarodowe.info/, 17.11.2009.
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poprawiła położenie ludności kurdyjskiej. W sierpniu 2002 r. parlament zalegalizował
audycje radiowe i telewizyjne w języku kurdyjskim oraz zezwolił na nauczanie języka kurdyjskiego. W czerwcu 2004 r. państwowa telewizja rozpoczęła nadawanie dwa
razy w tygodniu 30-minutowych wiadomości w języku kurdyjskim. Dnia 1 stycznia
2009 r. uruchomiono w Turcji kanał TRT-6 przeznaczony w całości na programy w
języku kurdyjskim. Podczas jego uroczystej inauguracji sam premier Recep Tayyip
Erdoğan wymówił kilka słów w tym języku21.
Jedną z ważnych przeszkód uniemożliwiających udział przedstawicieli mniejszości w życiu politycznym Turcji jest 10% próg wyborczy. Mimo tego, posłom z prokurdyjskiej partii DTP (Partia Demokratycznego Społeczeństwa) udało się obejść ten
przepis, startując w wyborach w 2007 r. jako kandydatom niezależnym, których ten
próg nie obowiązuje. W ten sposób w parlamencie tureckim znajduje się 22 posłów
reprezentujących tę partię. Mimo marginalnego znaczenia ich głosu, posłowie mają
możliwość poruszania w parlamencie ważnych dla Kurdów kwestii, a także wyrażania sprzeciwu, np. wobec takich uchwał, jak zgoda na inwazję tureckiej armii na
terytorium Kurdystanu irackiego. Przez wielu kurdyjskich działaczy DTP uznawana
jest jednak za ugrupowanie skorumpowane, powiązane z organizacją PKK. Nie ulega
również wątpliwości, że partia ta straciła na wschodzie poparcie na rzecz rządzącej
AKP22. Przyczyną tego jest nieudolna polityka władz regionalnych wywodzących się
z DTP w wielu kurdyjskich prowincjach23.
Kwestia kurdyjska stanowi jeden ze spornych obszarów w rozpoczętych w 2005 r.
rozmowach w sprawie członkostwa Turcji w UE. To właśnie zagwarantowanie ludności kurdyjskiej podstawowych praw przysługujących mniejszościom jest podstawowym wyzwaniem dla rządu w Ankarze. Bez wątpienia jednak sytuacja Kurdów w
Turcji ulega poprawie, co jest głównie zasługą jej starań o członkostwo w Unii Europejskiej i koniecznością spełnienia unijnych wymogów24.

Islam i sytuacja kobiet w Turcji
Islam wyznawany jest przez ponad 99% Turków25. Nakazuje on wierzyć w sąd
21

Jednakże edukacyjne programy uczące języka kurdyjskiego nie są dozwolone. Polityczne debaty albo
audycje rozrywkowe dla szerokiego kręgu odbiorców w języku kurdyjskim są praktycznie niemożliwe
na prywatnych kanałach telewizyjnych.

22

W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2007 r. ponad połowa Kurdów zagłosowała na rządzącą
Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Partia kurdyjska straciła w porównaniu z wyborami w 2002
r. około jednej piątej elektoratu.

23

J. Bocheńska, Sytuacja tureckich Kurdów a starania Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej, Stosunki
Międzynarodowe, [Online], dostępne: http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/m, 12.12.2008.

24

M. Musioł, Problem kurdyjski w Turcji, Portal Spraw Zagranicznych, [Online], dostępne: http://www.
psz.pl/tekst-4001/Marek-Musiol-Problem-kurdyjski-w-Turcji, 25.02.2007.

25

Około 0,2% społeczeństwa stanowią wyznawcy innych religii, głównie chrześcijanie i żydzi, [Online], dostępne: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html#People,
25.02.2007.
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ostateczny oraz karę i nagrodę po śmierci – piekło i raj. Aby jednak znaleźć się w
tym ostatnim, każdy muzułmanin za życia musi wypełniać podstawowe nakazy islamu: złożyć wyznanie wiary26, odmawiać pięć razy dziennie modlitwę (namaz), dawać
ubogim jałmużnę i odbyć przynajmniej raz w życiu pielgrzymkę do Mekki. Główne
odmiany wyznawców islamu w Turcji to stanowiący zdecydowaną większość sunnici i
mniej liczni alawici, których jest w Turcji od 10 do 20 mln. Ci drudzy żyją głównie we
wschodniej oraz centralnej Anatolii, a także w dużych metropoliach zachodniej części
państwa. W przeciwieństwie do ortodoksyjnych sunnitów reprezentują oni bardziej
liberalne poglądy. Odrzucają m.in. prawo koraniczne, post, pięciokrotną modlitwę
i obowiązek odbycia pielgrzymki do Mekki. Modlą się w domach modlitwy, a nie w
meczetach i propagują religijną dobrowolność oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Opowiadają się za świeckim państwem i poszanowaniem wszystkich zasad,
które legły u podstaw ustroju Republiki Tureckiej27. Nie posiadają oni jednak w Turcji
statusu prawnego28. Współcześnie dla większości Turków religia pozostaje sprawą
prywatną.
Sytuacja kobiet w Turcji nie jest łatwa. Wynika to głównie stąd, iż znaczna część
społeczeństwa nadal kieruje się wymogami tradycji jeszcze z czasów osmańskich.
Wyższą pozycją cieszą się żony alawitów29, które nie muszą zakrywać twarzy i włosów oraz są traktowane na równi z mężczyznami30. Jednakże religijność i mentalność
mieszkańców takich metropolii jak Istambuł, Ankara czy nadmorskich kurortów różni się od zachowania ludzi ze wsi czy małych miasteczek Anatolii. W wielkich miastach kobiety żyją i pracują podobnie jak w wielu miejscach w Europie. Około 30%
lekarzy, prawników czy wykładowców uniwersyteckich w Turcji to kobiety. Jednak na
prowincji czy nawet w slumsach otaczających Istambuł nadal traktowane są one jak
ludzie drugiej kategorii31.
Jednym z najpoważniejszych problemów, o którym rozpisuje się zachodnia prasa,
jest stosowanie przemocy wobec kobiet w Turcji. Chodzi tu głównie o tzw. zabójstwa
honorowe (namus cinayeti), czyli o obyczajowy nakaz zmazania krwią hańby, jaką na
męża czy też brata rzuca niemoralne postępowanie lub też niezachowanie czystości
przez żonę czy siostrę. Kobietę należy w takiej sytuacji zabić32. Przez lata władze przy26

„Nie ma Boga oprócz Allaha, a Muhammad jest jego prorokiem”.

27

W. Pająk, Turcja, op. cit., s. 31.

28

Oficjalna strona organizacji Freedom House, Country Report- Turkey 2009, [Online], dostępne: http://
www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2009&country=7722, 25.07.2010.

29

Alawici to wyznawcy islamskiego systemu religijno-etycznego, stanowiącego mieszaninę imamizmu
i pierwotnego turkmeńskiego szamanizmu (stanowią odłam szyizmu). Nie przestrzegają oni wszystkich podstawowych filarów muzułmańskiej wiary – nie modlą się pięć razy dziennie, pielgrzymki do
Mekki nie uważają za obowiązek, a w dodatku zamiast w meczetach spotykają się w domach modlitwy. W Turcji wyznawcy alewizmu stanowią około 30% społeczeństwa, mimo że alewitą nie można
zostać – trzeba się nim urodzić.

30

Ibidem, s. 32.

31

D. Pszczółkowska, Jak zmienia się życie i prawa kobiet w Turcji, „Gazeta Wyborcza”, [Online], dostępne:
http://wyborcza.pl/1,75515,2938725.html, 27.09.2005.

32

W. Pająk, Turcja, op. cit., s. 32.
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mykały oko na ten proceder i dopiero od niedawna, pod wpływem opinii publicznej
i unijnych polityków, zaczęto skuteczniej egzekwować prawo wobec sprawców tych
morderstw33. We wrześniu 2004 r. wprowadzono możliwość dożywotniego więzienia
za zabójstwo honorowe34, a zmiana kodeksu karnego w 2005 r. zniosła zasadę okoliczności łagodzących, wpływających na wymiar kary35.
Do niedawna brakowało również przepisów prawnych, które byłyby skuteczną
przeszkodą w stosowaniu przemocy wobec kobiet. Sprawa jest o tyle poważna, że
według Amnesty International co trzecia kobieta jest ofiarą przemocy w rodzinie36.
Dopiero w 1998 r. Parlament przyjął ustawę, która uznaje za nielegalne nadużycia
małżeńskie, w tym przede wszystkim bicie żon. Ustawa 4320 ze stycznia 2002 r. umożliwia ofiarom składanie skarg do sądu, który może skazać winowajcę na karę od 3 do
6 miesięcy więzienia, jeżeli ten nie zastosuje się do nakazu sądowego37. W lipcu 2004
r. przyjęto ustawę obligującą gminy liczące powyżej 50 tys. mieszkańców do budowy
schronisk dla kobiet zagrożonych przemocą domową38. Niestety, jeszcze w 2005 r. w
państwie było ich tylko 1439. W samym Istambule liczącym ok. 12 mln mieszkańców
powstały tylko dwa40.
Wiele musi się również zmienić w samym myśleniu kobiet. W sondażu przeprowadzonym przez uniwersytet w Ankarze41 ponad 39% kobiet odpowiedziało, że mężowie mogą mieć uzasadnione powody do przemocy, wśród których respondentki
głównie wymieniały niezajmowanie się dziećmi, przypalenie obiadu czy sprzeciwianie się mężowi.
Powagę problemu przedstawia raport w sprawie krajowych badań nad przemocą
w rodzinie przeciwko kobietom42. Aż 39% z przebadanych kobiet oświadczyło, że było
ofiarami przemocy fizycznej, a około 15%, iż było ofiarami wykorzystywania seksu33

P. Zientara, Turcja: dylematy i wyzwania w kontekście akcesji do Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”, nr 5 (174), 2006, s. 12.

34

Regular Report from the Commission on Turkey’s Progress towards Accession 2004, [Online], dostępne:
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf, 23.07.2010,
s.45.

35

Ukarany może zostać nie tylko sam zabójca, lecz także podżegająca do zbrodni rodzina, np. ojciec czy
krewni, którzy często zlecają wykonanie wyroku nieletnim. A. Szymański, Między islamem a kemalizmem, op. cit., ss. 154-155.

36

Amnesty International Polska, Turcja: Przemoc zaczyna się w rodzinie, [Online], dostępne: http://
amnesty.org.pl/, 02.06.2004.

37

Regular Report from the Commission on Turkey’s Progress towards Accession 2004, [Online], dostępne:
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf, 06.10.2004,
s. 45.

38

Amnesty International Polska, Turcja: Schroniska zamiast cmentarzy! Update kampanii Stop Przemocy
Wobec Kobiet, [Online], dostępne: http://amnesty.org.pl/, 11.03.2005.

39

Obecnie jest ich około 54.

40

D. Pszczółkowska, Jak zmienia się życie i prawa kobiet w Turcji, op. cit.

41

Został on przeprowadzony za pieniądze tureckiego rządu i UE.

42

Te badania finansowane przez rząd turecki zostały przeprowadzone jako część sponsorowanego z funduszów UE projektu latem 2008 r. na próbce 12,795 kobiet.
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alnego. Dodatkowo jedna na cztery kobiety została zraniona w efekcie fizycznej albo
seksualnej przemocy. Ponadto aż 48,5% ofiar przemocy nie poinformowało nikogo o
nadużyciu, a tylko 4% ofiar zwróciło się z prośbą o pomoc do policji. Z raportu tego
wynika, iż tureckie kobiety nadal nie są w pełni poinformowane o swoich prawach ani
ich świadome43.
Edukacja kobiet i ich sytuacja na rynku pracy to kolejny problem w Turcji. Artykuł
42 konstytucji gwarantuje w Turcji prawo do zdobywania wykształcenia, a ośmioletnia nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa dla obu płci. Jednakże w praktyce
widoczna jest dyskryminacja kobiet w dziedzinie edukacji. Głównie chodzi tu o dysproporcje w liczbie kobiet i mężczyzn zdobywających wykształcenie.
TABELA 1. WSKAŹNIK SKOLARYZACJI44 WEDŁUG POZIOMU EDUKACJI I PŁCI DLA
2006/2007
Poziom edukacji

Ogółem (%)

Mężczyźni (%)

Kobiety(%)

Podstawowy

90,13

92,25

87,95

Średni

56,51

60,71

52,16

Wyższy

20,14

21, 56

18,66

Źródło: opracowanie własne na postawie: Turkey’s Statistical Yearbook, 2008, s. 116.

UNICEF szacuje, że każdego roku od 600 do 800 tys. dziewcząt, które osiągnęły wiek szkolny, nie uczęszcza do szkoły, gdyż zabraniają im tego rodziny45 lub ze
względu na trudności logistyczne. Analfabetyzm wśród kobiet w roku 2000 wynosił
aż 25%, podczas gdy wśród mężczyzn tylko 3%46. Udział kobiet na rynku pracy wynosi poniżej 25% i jest bardzo niski w porównaniu z udziałem kobiet na rynku pracy
w UE47. Dyskryminacyjny system wspiera również państwo. W Turcji widoczny jest
ścisły związek między wykształceniem a możliwością zatrudnienia po zakończeniu
edukacji. W szkołach zawodowych dziewczęta mogą przygotowywać się tylko do wykonywania wąskiej kategorii mniej prestiżowych i gorzej płatnych zawodów.
Nowy kodeks cywilny z 2002 r. zniósł obowiązującą do tej pory zasadę, iż kobieta,
która chce podjąć pracę, musi uzyskać na to zgodę od męża. Do innych zmian należy
43

Enlargement Strategy and Progress Reports 2009, Turkey 2009 Progress Report, [Online], dostępne:
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2009_en.htm, 14.10.2009,
s. 23.

44

Jest on uzyskany przez podzielenie liczby studentów z teoretycznej grupy wiekowej, którzy studiują na
konkretnym poziomie edukacji przez liczbę ludności z tej grupy wiekowej.

45

Zwłaszcza w południowo-wschodniej Turcji do ograniczenia edukacji dziewcząt przyczyniają się rodzice, którzy nie traktują ich wykształcenia jako dobra wartościowego.

46

2000 Regular Report from the Commission on Turkey’s Progress towards Accession, [Online], dostępne:
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/tu_en.pdf, 08.11.2000, s.18.

47

Informacje ze strony Parlamentu Europejskiego, Prawa kobiet w Turcji: przepisy zadowalające, wdrażanie niedoskonałe, Online], dostępne: http://www.europarl.europa.eu, 13.02.2007.
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to, że kobiety zyskały równe prawa do majątku, którego dorobiły się w trakcie trwania
małżeństwa. Wcześniej należał on do tego, na kogo był zarejestrowany, co w praktyce
oznaczało męża48.
Zmiany nie przychodzą łatwo, a jeżeli już są, to ograniczane. Wprowadzono równe
prawa majątkowe, lecz tylko dla osób, które zawarły małżeń49stwo po wejściu w życie
nowego prawa. W praktyce oznacza to, że prawa do swego majątku nie ma ok. 17 mln
kobiet, bo wyszły za mąż przed wprowadzeniem zmiany w kodeksie cywilnym50.
Następną sferą, w której dochodzi do nieprzestrzegania równouprawnienia kobiet
i mężczyzn w Turcji, jest udział kobiet w życiu społeczno-politycznym. Turczynki już
w 1934 r., a więc wcześniej niż kobiety np. we Francji, Belgii czy Włoszech uzyskały
czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu51. Niestety, wśród deputowanych w
Wielkim Zgromadzeniu Narodowym jest ich tylko 9,1% (tab. 2).
TABELA 2. LICZBA KOBIET I MĘŻCZYZN WŚRÓD DEPUTOWANYCH W WIELKIM
ZGROMADZENIU NARODOWYM TURCJI (TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI)
1991

1995

1999

2002

2007

Ogółem

450

550

550

550

550

Mężczyźni

444

537

527

526

100

Kobiety

6

13

23

24

50

Udział kobiet w ogólnej liczbie depu1,8
2,4
4,2
4,4
towanych w %
					
Źródło: opracowanie własne na postawie: Turkey’s Statistical Yearbook, 2008, s. 135.

9,1

Lokalne wybory, które odbyły się 29 marca 2009 r., nie zmieniły tej sytuacji. Tylko
dwie kobiety zostały burmistrzami na poziomie stolic prowincji i tylko siedemnaście
na poziomie miasta okręgowego. Było to spowodowane wciąż bardzo małą liczbą kobiet umieszczanych na listach wyborczych przez poszczególne partie52.
Choć pozycja Turczynek w państwie jest na ogół niska, można spotkać kobiety
wyemancypowane, żyjące według własnego uznania. W metropoliach nie noszą one
typowych chust zakrywających włosy i mają takie same prawa, jak kobiety w Unii Europejskiej. Są wśród nich znane artystki, dziennikarki czy businesswoman. Przykładem na to, że bycie kobietą w Turcji nie musi jedynie oznaczać kariery gospodyni domowej, może być Tansu Ciller53, pierwsza kobieta sprawująca urząd premiera w Turcji
48

A. Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji, op. cit., ss. 158-159.

49

D. Pszczółkowska, Jak zmienia się życie i prawa kobiet w Turcji, op .cit.

50

Ibidem.

51

D. Kołodziejczyk, Historia Państw Świata, op. cit., s. 133.

52

Enlargement Strategy and Progress Reports 2009, Turkey 2009 Progress Report, op. cit., s. 23.

53

Tansu Çiller – turecka ekonomistka, polityk i premier. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Bosfor— 129 —
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(1993 r.) czy Guler Sabanci54, najbogatsza turecka businesswoman i szefowa koncernu
Sabanci Group55. Ważnym wydarzeniem jest również pojawienie się w 2009 r. na
banknocie 50-lirowym profilu Fatmy Aliye, autorki, która tworzyła w czasach Imperium Otomańskiego i uznawana jest za pierwszą turecką pisarkę56.
Podsumowując, sytuacja kobiet w Turcji jest trudna i niejednoznaczna. Brak jest
dokładnych danych statystycznych, a istniejące nie obejmują jeszcze problemów
związanych z prawami kobiet. Jednakże w 2007 r. Turecki Państwowy Instytut Statystyczny podjął inicjatywę, której celem jest prowadzenie statystyk uwzględniających
problematykę płci oraz odnoszących się do życia społecznego, kulturowego i gospodarczego, z uwzględnieniem danych na temat różnic w płacach kobiet i mężczyzn.
Dodatkowo w marcu 2009 r. powstał Komitet Równych Możliwości dla Mężczyzn i
Kobiet, którego zadaniem jest monitorowanie zmian dotyczących równouprawnienia
płci, wydawanie opinii odnośnie projektów praw, a także przygotowywanie propozycji zmian mających na celu dostosowanie tureckiego prawodawstwa do międzynarodowych porozumień. Zajmuje się on również badaniem skarg o naruszeniach równości pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz innymi przypadkami dyskryminacji ze
względu na płeć57. Niewątpliwie członkostwo w UE może istotnie przyczynić się do
poprawy sytuacji kobiet w Turcji, jednakże zmiany te mogą trwać latami58.

Podsumowanie
Dążenia Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej trwają od lat 60. XX w. Turcja
najdłużej wśród wszystkich państw kandydujących stara się o wejście do UE. Negocjacje akcesyjne rozpoczęte w 2005 r. dały nadzieję na integrację Ankary z UE w ciągu
kolejnych piętnastu lat, jednakże jest to proces skomplikowany i nie gwarantuje sukskim. Będąc bezkompromisową zwolenniczką gospodarki wolnorynkowej związała się z Partią Słusznej Drogi. W 1991 r. została doradcą ówczesnego premiera Süleymana Demirela, a następnie do roku
1993 r. piastowała urząd ministra do spraw gospodarki. 25 czerwca 1993 r. jako pierwsza kobieta w
historii Turcji została premierem i była nim do 6 marca 1996 r. (trzy gabinety). W latach 1996-1997
była ministrem spraw zagranicznych.
54

Guler Sabanci – najpotężniejsza turecka businesswoman. W 2004 r. po śmierci wuja Sakipa Sabanci
objęła funkcję przewodniczącego zarządu koncernu Sabanci. Opiekuje się również Sabanci University,
który jej rodzina założyła w połowie lat 90. na obrzeżach Stambułu. Dodatkowo prowadzi prywatną
winnicę i sprzedaje wino pod marką Tracia.

55

Sabanci Group – wiodący turecki konglomerat przemysłowy i finansowy. Działalność firmy skupia się
w sektorze usług finansowych, energetyki, handlu, produkcji cementu, przemyśle samochodowym,
produkcji opon i materiałów wzmacniających opony. Obecnie składa się ona z 68 firm. Spółki Grupy
Sabanci działają w 18 krajach i sprzedają swoje produkty w różnych regionach Europy, na Bliskim
Wschodzie, w Azji, Afryce Północnej oraz Ameryce Północnej i Południowej.

56

W. Lorenz, Pierwszy banknot z kobietą, „Rzeczpospolita”, [Online], dostępne: http://www.rp.pl/artykul/69998,204485_Pierwszy_banknot_z_kobieta_.html, 14.10.2008.
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Enlargement Strategy and Progress Reports 2009, Turkey 2009 Progress Report, op. cit., s. 22.
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Parlament Europejski, Prawa kobiet w Turcji: przepisy zadowalające, wdrażanie niedoskonałe,
13.02.2007, [Online], dostępne: http://www.europarl.europa.eu/, 14.10.2008.
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cesu.
Od „szczytu” w Helsinkach w 1999 r. i uznania Turcji za państwo kandydujące
do członkostwa w UE turecki rząd zintensyfikował swoje dążenia do transformacji
państwa w nowoczesne i demokratyczne, a także zwiększył starania, by wypełnić
wszystkie aspekty politycznych kryteriów kopenhaskich. Można powiedzieć, iż Turcja przechodzi „cichą rewolucję”, nawet jeśli tempo tego procesu jest wolne i na efekty
zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz trzeba będzie poczekać59.
Problem praw człowieka i ludności kurdyjskiej to jedne z najważniejszych, a zarazem najbardziej drażliwych aspektów integracji Turcji z Unią Europejską. Zwłaszcza
problem kurdyjski jest trudny do rozwiązania i wzbudza on dodatkowo nastroje nacjonalistyczne wśród Turków, którzy obawiają się utraty suwerenności i integralności
państwa.
Perspektywa członkostwa w UE stała się motorem zmian w tureckim prawie. Objęły one swoim zakresem prawie jedną trzecią ustanowionej w 1982 r. konstytucji.
Zniesiono karę śmierci, zwiększono ochronę swobody słowa, zmniejszono dyskryminację kobiet i mniejszości kurdyjskiej. I choć ich sytuacja jest nadal daleka od standardów UE, szansa przystąpienia Turcji do Unii znacząco wpływa na polepszenie sytuacji
w tym państwie.
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MARZE NA MA NIA
WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY,
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

Dobre praktyki EFS –
Centrum Integracji Społecznej w Osówku

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk Europejskiego Funduszu
Społecznego na przykładzie realizowanego projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w
Osówku”. Autorka podjęła się przedstawienia tego tematu, ponieważ widzi potrzebę przekazania innym informacji o tym, jak można zmienić życie lokalnej społeczności dzięki funduszom
z Unii Europejskiej, jak ważna jest działalność organizacji pozarządowych dla gospodarki, w
szczególności dla społeczeństwa. Przyjmując za cel realizację określonej misji społecznej, a
nie zysku, wypełniają one lukę pozostawioną przez sektor prywatny i publiczny, związaną z
aktywizacją i wyrównywaniem szans osób wykluczonych społecznie. Rok 2010 był Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Celem jego ustanowienia było
potwierdzenie i umocnienie pierwotnego zaangażowania politycznego Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przy okazji rozpoczęcia realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań,
które w zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea
Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE w ramach otwartej
metody koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej1.

Polityka regionalna – główne założenia

W

kontekście dotacji z funduszy strukturalnych spotykamy się z pojęciem polityki regionalnej. Zorientowana jest ona na zwiększenie spójności ekonomicznej
i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów2 oraz wyrównanie różnic gospodarczych między regionami w Unii Europejskiej, a w efekcie – ich mieszkańcami. Fundusze strukturalne są
zaś instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc
władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów UE) w rozwiązywaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej koncentrują się na ekonomicznym i społecznym rozwoju regionów, w tym również kształceniu i osobistym rozwoju młodych
1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dostępne: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1335,
01.07.2010.

2

Polityka Regionalna Unii Europejskiej, dostępne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_regionalna_
Unii_Europejskiej, 01.07.2010.
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ludzi. Aby opisać cele, których realizacji oczekuje się po projektach finansowanych
w ramach funduszy strukturalnych, używa się często terminu „zatrudnialność”. Istnieje kilka funduszy określanych mianem strukturalnych. Najbardziej użyteczne w
dziedzinie pracy z ludźmi są Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF). Agencje w każdym z obszarów geograficznych
tworzą plan rozwoju regionalnego, zatwierdzany przez Komisję Europejską, a potem
wykorzystywany do ustalenia priorytetów przy przydzielaniu funduszy na indywidualne projekty3.
Narzędziami realizacji celów funduszy strukturalnych są tzw. programy operacyjne. W Polsce, w okresie 2007-2010 są to: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO
KL); Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ); Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW); Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Program
Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje się na wzroście poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest
poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,
zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka koncentruje się na rozwoju polskiej gospodarki przy wykorzystaniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Program Obszarów Wiejskich
określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich na terenie naszego kraju. Dodatkowo podmioty z każdego województwa
mogą ubiegać się o dotacje w ramach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa. Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności
społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy
pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel strategiczny Programu będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe: podniesienie konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kompetencji mieszkańców, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi,
poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej, przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym4.
Autorka artykułu skupia się w głównej mierze na funduszach strukturalnych w ramach Priorytetu VII – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na liście przykładowych rodzajów projektów w ramach omawianego priorytetu znalazło się m.in. wsparcie (prawne, organizacyjne, szkoleniowe, finansowe) dla tworzenia i działalności
podmiotów integracji społecznej, w tym centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej. W ramach tego priorytetu zostały przewidziane dotacje na kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę
3

Fundusze i zarządzanie finansami, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2004, s. 20.

4

A. Radzimska-Kowalik, M. Kowalik, M. Włodarski, Wykorzystaj przetarte szlaki w ekonomii społecznej,
Gdańsk 2009, ss. 27-55.
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kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, staże, zajęcia
reintegracji zawodowej u pracodawcy czy poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i inne, prowadzące w efekcie do integracji społecznej i zawodowej5. Między
innymi dzięki takiemu wsparciu z Unii Europejskiej możemy podejmować działania
nastawione na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, mającemu w Polsce tak
duży wymiar.

Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został utworzony jako pierwszy fundusz
strukturalny Wspólnot Europejskich. Podstawowym jego zadaniem jest inwestowanie
w zasoby ludzkie poprzez poprawę perspektyw ludzi na rynku pracy oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Wspiera finansowo działania skierowane na zapobieganie bezrobociu i jego zwalczanie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
aktywizację kobiet, polepszenie sytuacji pracowników, umożliwienie pracownikom
zdobycia kwalifikacji oraz podniesienie przez nich umiejętności zawodowych. W realizacji polityki zatrudnienia i zwalczanie bezrobocia EFS opiera się na czterech filarach Europejskiej Strategii Zatrudnienia:
• Z jak Zatrudnialność,
• P jak Przedsiębiorczość,
• A jak Adaptacyjność,
• R jak Równość Szans6.

Człowiek najlepsza inwestycja – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została
ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym jest
umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost
zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. Termin
„kapitał ludzki” oznacza zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w
każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy,
adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań7.
Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów strategicznych, do których
zaliczamy: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrud5

Ibidem, s. 33.

6

PUP, Czarnków, zakładka: projekty, [Online], dostępne: http://pupczarnkow.pl/index.php?strona=cotoefs, 25.06.2010.

7

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2007, s. 11.
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nienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; zmniejszenie obszarów wykluczenia
społecznego; poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do
zmian zachodzących w gospodarce; upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i
ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; zwiększenie
potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia
usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; wzrost spójności terytorialnej8.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed
państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te obejmują: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i
podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie trwałych miejsc
pracy.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 priorytetów, realizowanych
równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Szczególnie interesujący wydaje
się Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”. W ramach tego priorytetu można
realizować dwa cele szczegółowe, tzn. poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań
sektora ekonomii społecznej. Ryzyko wykluczenia i sfera ubóstwa w Polsce dotyczy
przede wszystkim rodzin, których członkowie wywodzą się z grup znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy i borykają się z problemem bezrobocia. Dlatego
też niezbędne są działania ukierunkowane na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia przez wspomniane grupy, wyrównywanie deficytów wynikających z braku
dostępu do określonych dóbr i usług, braku kwalifikacji czy też z innych czynników
powodujących ograniczenie szans określonych grup społecznych na równoprawny z
większością społeczeństwa udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym9.
Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu VII jest eliminowanie różnego
rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych), na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych czy opuszczających placówki wychowawcze i
penitencjarne oraz kobiet postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców
i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. niektóre organizacje pozarządowe formułowały nowe wyzwania dla III sektora. Uważano wówczas,
że główny wysiłek będzie musiał zostać skoncentrowany na poznawaniu i wdrażaniu procedur związanych z pozyskiwaniem „unijnego” wsparcia. Tak też zaprogramowany został ogólnopolski system wsparcia oparty na Regionalnych Ośrodkach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W artykule przedstawiony zostanie przykład
Regionalnego Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Gdańsku.
Głównym zadaniem takich ośrodków jest dostarczanie potencjalnym projektodaw8

Ibidem, s. 126.

9

Ibidem, s. 193.
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com nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w zakresie
EFS oraz animowanie partnerstw lokalnych. W ramach ROEFS w Gdańsku zapewniony został bezpłatny dostęp do usług szkoleniowych w następujących obszarach:
analizie możliwości skorzystania z dofinansowania działań ze środków EFS, planowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS, przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie z EFS, wdrażaniu i rozliczaniu projektu współfinansowanego z EFS
oraz animowaniu inicjatyw lokalnych i zawieraniu partnerstw10. Z usług ośrodka
korzystają organizacje pozarządowe, które w efekcie udzielonej pomocy otrzymują
środki z EFS na realizację celów statutowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Centrum Integracji Społecznej w Osówku
W 2007 r. Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku, decyzją wojewody pomorskiego uzyskało status Centrum Integracji Społecznej (CIS). Siedziba Centrum
znajduje się w miejscowości Osówek – gmina Osieczna, natomiast obszarem działalności jest powiat starogardzki. Centrum Integracji Społecznej jest rozwiązaniem
prawnym wprowadzonym przez ustawę o zatrudnieniu socjalnym11. Istotnym wydarzeniem w działalności CIS był rok 2008, kiedy to Stowarzyszenie Morena podpisało
umowę o dofinansowanie projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Osówku”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsze środki na adaptację budynku CIS
Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast przy pracach remontowo-budowlanych pomagali w ramach wolontariatu pracownicy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy wsi Osówek. Działania CIS w całości w ramach projektu zostały sfinansowane z EFS. Natomiast świadczenia integracyjne w ramach zatrudnienia
socjalnego dla beneficjentów zostały refundowane ze środków Powiatowego Urzędu
Pracy w Starogardzie Gdańskim.
Projekt, zgodny z Planem Działania dla Priorytetu VII na lata 2007-2013, wpisuje
się w cele Priorytetu VII PO KL w poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaś tworzenie i prowadzenie
CIS w Osówku wynika bezpośrednio z Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej w Powiecie Starogardzkim. Projekt generuje wartość dodaną z uwagi na
to, że realizowany jest na obszarze obejmującym tereny słabe strukturalnie, gdzie bez
wsparcia środków z EFS nie miałby szans na realizację. Projekt „Centrum Integracji
Społecznej w Osówku” był realizowany od września 2008 r. do maja 2010 r.
Pierwsze działania CIS skierowane zostały na zatrudnienia i przeszkolenia zespołu
pracowników. Ze znalezieniem kadry instruktorów zawodu, psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego były spore trudności, ponieważ na terenie powia10

A. Dawidowska, 15 lat w służbie społeczeństwa obywatelskiego, Gdańsk 2010, s. 51.
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Dziennik Ustaw 2003, Nr 122, poz. 1143.
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tu brakuje specjalistów do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Niemniej jednak udało się zatrudnić osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenów wiejskich, które dzięki uzyskanemu wsparciu w postaci szkoleń, staży i wizyt
studyjnych w innych Centrach Integracji Społecznej uzyskały niezbędne umiejętności
i uprawnienia potrzebne do prowadzenia zajęć z beneficjentami. Także budynek, który Stowarzyszenie otrzymało pod siedzibę CIS, wymagał kapitalnego remontu. Dzięki
funduszom europejskim udało się to zrobić i dostosować budynek do potrzeb szkoleniowych. Obecnie posiada on w pełni wyposażone pomieszczenia: salę szkoleniową,
stołówkę, pomieszczenia biurowe, kuchnię wraz z zapleczem, pomieszczenia sanitarne oraz miejsca noclegowe.
W ramach realizowanego projektu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Centrum prowadzi warsztaty z zakresu usług
remontowo-budowlanych oraz usług agroturystycznych połączonych z cateringiem.
Dzięki tym warsztatom na terenie gminy Osieczna zaczęła rozwijać się agroturystyka.
Na tym terenie jest bardzo wiele czynników wpływających na rozwój agroturystyki:
lasy, jeziora, czyste powietrze, parki narodowe i krajobrazowe, zabytki, atrakcje turystyczne: spływy kajakowe, trasy rowerowe, konie, ogniska, kuligi, festyny, imprezy lokalne. Wszystko wpływa na wzrost liczby turystów, a co za tym idzie, wzrost
zamożności mieszkańców. Osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne odnalazły się
w społeczeństwie. Jedna z beneficjentek dzięki wsparciu otrzymała środki na otwarcie działalności i utworzyła na terenie gminy Osieczna punkt opieki nad dzieckiem
„Chatka Puchatka”, dzięki czemu matki mogą sobie pozwolić na podjęcie zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Beneficjenci CIS biorą również udział w licznych imprezach lokalnych. W ramach
Centrum Integracji Społecznej w godzinach popołudniowych oraz weekendy prowadzony jest Klub Integracji Społecznej, mający za zadanie ułatwienie dostępu do rynku
pracy mieszkańcom powiatu starogardzkiego. W ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowano liczne spotkania, szkolenia i kursy. Do najważniejszych zaliczamy: warsztaty z edukacji finansowej, czyli jak zarządzać budżetem domowym i jak
oszczędzać?; kurs z obsługi kasy fiskalnej dla osób pragnących podjąć zatrudnienie w
sklepach; kurs księgowości komputerowej wynikający z braku osób przeszkolonych
w tym zakresie; kurs dla kandydatów na klasyfikatora grzybów w związku z tym, że
mieszkamy na terenach leśnych i większość mieszkańców utrzymuje się z handlu runa
leśnego; szkolenie z zakresu obsługi pilarki spalinowej dla mężczyzn utrzymujących
rodziny z pracy w lesie. Praca wiąże się ze stresem, więc pokazaliśmy mieszkańcom,
jak z nim walczyć, np. wprowadzając w życie zawodowe i społeczne techniki relaksacyjne. Na szkoleniach mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak założyć i poprowadzić
działalność gospodarczą, jak napisać biznesplan, jak zarządzać pracownikami, aby
polepszyć i zwiększyć efektywność pracy zespołu.
Organizujemy również spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz z przedsiębiorcami. Bardzo ważną kwestią jest współpraca instytucji pomocy społecznych i
rynków pracy. Co roku Centrum Integracji Społecznej w Osówku organizuje w okresie wakacji letnich zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży, promując jednocześnie
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wolontariat, szczególnie wśród młodzieży.
Realizacja naszego projektu miała na celu przede wszystkim aktywizację zawodową kobiet, tak aby miały one większy dostęp do zatrudnienia i edukacji. Wsparciem
dla tych działań było utworzenie punktu opieki nad dzieckiem i sfinansowanie pobytu dziecka, co umożliwiło połączenie zajęć zawodowych z obowiązkami domowymi.
Ponadto wsparliśmy kobiety rozpoczynające działalność gospodarczą, w tym agroturystyczną. Przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu, wspieraliśmy osoby niepełnosprawne. Stworzyliśmy punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
osób potrzebujących indywidualnego wsparcia psychologicznego. Poprzez wprowadzenie aktywnych form walki z bezrobociem – zwalczaliśmy bezrobocie u młodzieży,
wysyłając ją na praktyki, po których uzyskiwała zatrudnienie. Wspieraliśmy osoby
zagrożone bezrobociem poprzez organizację wyjazdów na targi pracy oraz bezpłatne
udostępnienie Internetu w celu aktywnego poszukiwania pracy. Przeprowadzaliśmy
cykl warsztatów z doradcą zawodowym, które pomagały osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym powrócić na rynek pracy. Utrzymywaliśmy stały kontakt z
pracodawcami, Urzędem Pracy. Stawialiśmy również na rozwój przedsiębiorczości
poprzez udzielanie wsparcia w postaci spotkań, warsztatów, szkoleń dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Rozwijaliśmy wiedzę w zakresie informatyki, telekomunikacji oraz przekazywania informacji.
Udział w projekcie rozpoczęły 372 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
natomiast zakończyły 364 osoby, co jest dla nas dużym sukcesem. W spotkaniach
grupowych i indywidualnych dodatkowo uczestniczyło 218 osób, 11 pracowników
odbyło staże i wizyty studyjne. Dzięki uczestnictwu w projekcie pracę podjęło ok. 40
osób. Wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte w ponad
100%. Na podstawie badań i ankiet ewaluacyjnych wiemy, że beneficjenci ostateczni
naszego projektu potrafią w tym nowym świecie się odnaleźć, dostrzegając szansę dla
siebie, swojej rodziny i najbliższego otoczenia. Przede wszystkim widoczne są zmiany
zachodzące w ludziach, którzy uwierzyli, że mają wpływ na toczące się wokół nich
życie. Społeczność lokalna i instytucje współpracujące z Centrum dzięki naszym działaniom poznali i zrozumieli nowe warunki i zasady działania, jakie stwarza im Unia
Europejska.
W 2009 r. podpisane zostały umowy o dofinansowanie kolejnego projektu pt. „CIS
w Osówku – Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, zaś od marca 2010
r. rozpoczęto realizację projektu pt. „CIS w Osówku – Rozwój”, która będzie trwała
do lipca 2011 r. Decyzją wojewody pomorskiego status został przedłużony na okres
5 lat. Głównym celem projektu jest włączenie osób wykluczonych społecznie oraz
zagrożonych takim wykluczeniem do zasobów rynku pracy. Obecnie trwają warsztaty z doradztwa zawodowego, z psychologiem oraz warsztaty z usług remontowo-budowlanych i usług agroturystycznych połączonych z cateringiem. W ramach Klubu Integracji Społecznej będziemy prowadzić kursy i szkolenia zawodowe zgodnie
z zapotrzebowaniem mieszkańców powiatu starogardzkiego. Chcemy, aby po pomyślnym zakończeniu uczestnictwa w programie reintegracji społecznej i zawodowej
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pracodawcy decydowali się na przyjęcie do pracy naszych beneficjentów na zasadzie
zatrudnienia wspieranego. Dążymy do tego, aby CIS stał się również inkubatorem
spółdzielni socjalnych.

Podsumowanie
Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to najlepsza inwestycja w człowieka, to szansa na
lepsze jutro. Jako kierownik Centrum Integracji Społecznej w Osówku autorka artykułu z sukcesem realizuje misję CIS, która brzmi: „Sukces społeczności lokalnej
naszym sukcesem” i tego życzy wszystkim osobom pragnącym pomóc lokalnej społeczności. Należy pamiętać o tym, że wszelkie działania muszą być dostosowane do
potrzeb mieszkańców. O sukcesie projektu świadczy nie tyle właściwy dobór wskaźników, lecz przede wszystkim ich osiągnięcie.
Opisane działania i wskaźniki mogą być inspiracją do działania dla osób, które
pragną zmian na lepsze w swoim otoczeniu. Przykłady zawarte w artykule mają szansę stać się zachętą dla innych, a Centrum Integracji Społecznej w Osówku – wzorcem
dobrych praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej
„Budowanie systemu wsparcia dla rodziny.
Możliwości i ograniczenia”
pod redakcją Marzeny Sobczak-Michałowskiej,
Alicji Kozubskiej, Bydgoszcz 2010

Przy ocenie wartości prac często bierze się pod uwagę trzy aspekty. Po pierwsze,
pytamy o aspekt społeczny, a więc szukamy odpowiedzi na pytanie o zapotrzebowanie
jakiejś grupy społecznej lub zawodowej na określoną problematykę. Drugim aspektem jest walor naukowy, a więc dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości lub ogółu wiedzy ułożonej w system zagadnień. Aspekt trzeci
odnosi się do konkretnej dyscypliny lub subdyscypliny, a mianowicie chodzi o dział
nauki, techniki lub sztuki. W przypadku recenzowanej pracy mamy na myśli szeroko
pojęte: socjologię, pedagogikę i psychologię.
Przyjmując wymienione aspekty (kryteria) bez wątpienia można powiedzieć, że
aspekt pierwszy jest w wysokim, acz niejednakowym stopniu, we wszystkich opracowaniach spełniony. Zróżnicowanie poszczególnych artykułów pod względem ich
waloru naukowości jest nieco większe, do tego problemu wrócimy w dalszych rozważaniach. Wreszcie kryterium trzecie, w zasadzie nie budzi większych zastrzeżeń i jest,
choć także w różnym zakresie, w poszczególnych opracowaniach spełnione.
Po uczynieniu tych wstępnych uwag natury formalnej pragnę zasygnalizować, iż
w niniejszej recenzji przyjmuję holistyczny punkt widzenia na recenzowane opracowanie, unikając szczegółowych odniesień do poszczególnych artykułów; kwestię tę
pozostawiam w gestii Redaktorek, natomiast do niektórych z nich będę się odwoływał
przy omawianiu konkretnych problemów merytorycznych lub metodologicznych.
Już w tym miejscu wyrażę przekonanie, że oceniana praca należy do kręgu ważnych rozważań o roli rodziny i jej współczesnych dylematach. Ponadto pragnę podkreślić, iż dobrze się stało, że oceniany materiał powstał dzięki wspólnej inicjatywie
Wyższej Szkoły Gospodarki (Zakładu Nauk o Rodzinie) oraz Departamentu Spraw
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i,
oczywiście, przy czynnym udziale przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków zajmujących się zawodowo pomocą rodzinie.
Myślę, iż w tym miejscu można przypomnieć, że rodzina najczęściej jest określana przez definicje socjologiczne, psychologiczne oraz pedagogiczne. Najczęściej
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lokuje się ją na czołowym miejscu wśród grup społecznych, instytucji i środowisk
społeczno-wychowawczych, podkreślając, iż stanowi ona miejsce zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. Dodajmy, iż rodzina jest kategorią historyczną, zmieniającą się z upływem czasu, w zależności od epoki. Siłą napędową zmian w rodzinie
są procesy ekonomiczno-społeczne i kulturowe zachodzące w ramach całego społeczeństwa. Skonstatujmy więc, iż rodzina znajdująca się pod wpływem gwałtownych
makroprocesów dziejących się w społeczeństwach wieków XIX, XX i początku wieku
XXI uległa znacznym przeobrażeniom, co wyraźnie widać, szczególnie w ostatnich
dziesięcioleciach w warunkach polskich. Wśród przejawów obserwowanych zmian
w funkcjonowaniu rodziny widzimy coraz częściej zjawiska dewiacyjne i patologiczne, będące wynikiem wielkich zróżnicowań w dochodach ludności, w tym szczególnie jaskrawo występujące w Polsce. Stąd w wielu pracach naukowych i publicystyce
pisze się o zjawisku marginalizacji i wykluczenia. Mówi się o ludziach „odpadach”,
„ludziach odrzutach”, „nadliczbowych”, „zbędnych” lub też ludziach skazanych „na
przemiał”. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, iż zjawisko marginalizacji
powoduje triada: bezrobocie, bezdomność, ubóstwo i wyraźne ograniczenie funkcji
opiekuńczej państwa.
W zasygnalizowanej sytuacji, w jakiej znajduje się wiele rodzin polskich (dysfunkcja, patologia) szczególnego znaczenia nabiera szukanie i organizowanie różnych
form wsparcia dla rodziny. Stąd próba podjęcia takich działań w recenzowanej pracy
zatytułowanej: „Budowanie systemu wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia”
wydaje się ze wszech miar pożyteczna.
Konstrukcja pracy jest klarowna. Składa się z czterech działów tematycznych, kolejno dotyczących: 1) przemian rodziny i możliwości współdziałania z nią; 2) problematyki osób starszych; 3) zagadnień ojcostwa; 4) zakłóceń funkcjonowania rodziny.
W dziale pierwszym znajdują się cztery artykuły (T. Biernata, H. Liberskiej, J.
Szczepkowskiego i H. Brzuszczak), które są w stosunku do siebie komplementarne.
Jeśli T. Biernat pisze o przemianach rodziny, ich następstwach oraz wskazuje na niektóre najnowsze formy pomocy rodzinie, korzystając z aktualnej literatury przedmiotu, w tym obcojęzycznej, to w pozostałych trzech znajdują się, oprócz kompetentnie
przedstawionych rozważań teoretycznych, także wskazania praktyczne odnoszące się
do pracy (współpracy) z rodziną. Istotne w całym opracowaniu są zagadnienia zawarte w części dotyczącej osób starszych.
Jest to ważny problem demograficzny, gerontologiczny i socjologiczny, który, jak
wykazują najnowsze prognozy będzie narastał. Jak podaje Unia Europejska, liczba
ludzi starych w całej Unii do 2060 r. wzrośnie o 80%. Często mówi się o tzw. globalizacji starzenia się. Dzisiaj co dziesiąty mieszkaniec Ziemi ma 60 i więcej lat, w 2050
r. będzie w tym wieku co piąty, a w 2150 r. już co trzeci. Najszybciej rosnąć będzie
liczba osób, które ukończyły 80. rok życia. Stąd mówi się o starości demograficznej,
której próg Polska przekroczyła w 1986 r. Ten kilkuzdaniowy wywód na temat osób
starszych wydaje się konieczny w kontekście rozpatrywanych problemów i szukania
nowych, adekwatnych do aktualnych i przyszłych potrzeb, ludzi starzejących się biologicznie i socjologicznie.
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Rozdziały części odnoszące się do ojcostwa i zakłóceń funkcjonowania rodziny są
interesujące, jednak dotykają tylko niektórych aspektów wymienionych problemów.
Myślę, że z korzyścią dla ocenianej pracy byłoby zasygnalizowanie we wprowadzeniu
Założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, przyjętych na posiedzeniu Rady Ministrów 30 czerwca 2009 r. i przesłanych do
Sejmu RP.
W intencji udoskonalenia ocenianego opracowania pragnę zwrócić uwagę na dostrzeżone usterki i spowodowanie ich usunięcia. W artykule J. Szczepkowskiego (s.
8) jest „proszę Panią”, a powinno być „proszę Pani”. Na s. 2 L. Zając-Lamparska pisze:
„tabela prezentuje”. Myślę, że będzie lepiej, gdy napiszemy, że „w tabeli umieszczono,
pokazano, zaprezentowano, uwidoczniono” lub podobnie. W artykule E. Wołczak jest
„zabezpieczenie”; sądzę, że powinno być „zapewnienie”.
Reasumując, pracę zbiorową pt. „Budowanie systemu wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia” pod redakcją M. Sobczak-Michałowskiej i A. Kozubskiej oceniam pozytywnie i mniemam, że okaże się w dużym zakresie pożyteczna w teorii, a
szczególnie w praktyce w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej z rodziną.
Stąd wnoszę o jej rychłe opublikowanie.
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Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej
„Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej
– doświadczenia partnerów, propozycje dla polski” pod redakcją Zbigniewa Czachóra, Mikołaja J. Tomaszyka, Poznań 2009

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprezentowało publikację pod redakcją Zbigniewa Czachóra oraz Mikołaja J. Tomaszyka. Nosi ona tytuł: Przewodnictwo państwa w Radzie
Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski. Można zatem
powiedzieć, że zamiarem autorów było poruszenie niezwykle ważnego aspektu funkcjonowania Unii Europejskiej, tym bardziej w perspektywie, bliskiego (2011 rok), objęcia tej roli przez Polskę. Jest to o tyle ważne, iż w chwili obecnej brak na polskim
rynku wydawniczym znaczącej ilości publikacji związanych z tym właśnie wydarzeniem.
W pierwszej kolejności wskazać należy, szeroko nakreślony obszar analizy przyjętego tematu pracy. Wydaje się to być bezpośrednio związane z faktem, iż wspomniana
publikacja jest efektem prac grupy badawczej zajmującej się właśnie problemem prezydencji w UE i perspektywami dla Polski w tym zakresie. Odpowiednio dogłębne
potraktowanie zasadnego problemu widać, tak na poziomie problemów szczegółowych, jakie poddane zostały badaniu, jak również na płaszczyźnie instrumentarium
metodologicznego.
Jeśli chodzi o zakres tematyczny pracy, to trzeba zasygnalizować, iż zagadnienie
przyszłego – polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej omówione zostało poprzez analizę trzech zasadniczych aspektów tego problemu. Można dostrzec je śledząc
tematykę zawartą w publikacji i jest to – ze strony redaktorów – zabieg, który uznać
należy za jak najbardziej uzasadniony.
Przede wszystkim wyróżnić można by problematykę traktującą o samej prezydencji, z punktu widzenia jej zadań i roli, jaką odgrywa w unijnym systemie politycznym.
Chodzi tutaj np. o rozdziały: Proces rozwoju i zmian w systemie integracyjnym Unii
i Wspólnot Europejskich. Podstawy do rozważań na temat polskiego przewodnictwa
w Radzie UE; Struktura i funkcje w Radzie Unii Europejskiej; czy Co tworzy dobrą
prezydencję? Ostatni z wymienionych rozdziałów przedstawia wręcz pewien model,
do którego należałoby dążyć.
W dalszej kolejności zaobserwować można analizę mechanizmu sprawowania
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prezydencji, widzianego na podstawie doświadczeń wybranych członków Unii Europejskiej – Czech, Niemiec, Francji oraz założeń rządu Hiszpanii. Jest to z pewnością
cenny zbiór danych, które pozwolą lepiej zrozumieć istotę prawną, ale także polityczną wyzwań, jakie stoją przed Polską.
Pozostała część rozważań objętych zakresem omawianej publikacji to wielopłaszczyznowa analiza stanu przygotowań Polski do zadań związanych z prezydencją Rady
Europejskiej. Chodzi tutaj m.in. o przygotowanie krajowej policji, organów administracyjnych, ale także znaczenie i rolę regionów, czy też działania public relations w
okresie zbliżającego się przewodnictwa RP w Unii.
Podsumowując zakres merytoryczny, umieszczony w publikacji, uznać należy go
za bardzo ciekawy i wnoszący wiele do debaty naukowej toczącej się w przedmiocie
polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jedyną wątpliwość wzbudzić
może jedynie przypisanie kilku rozdziałów do poszczególnych części – na które podzielona jest treść analizowanej pozycji wydawniczej (chodzi tutaj o materiał części
I). Kwestia ta nie narusza jednak opinii co do wartości poznawczej prezentowanej
książki.
Odnosząc się natomiast do metodologii wykorzystanej do stworzenia zasadnej
publikacji, na uwagę zasługuje skorzystanie z takich narzędzi poznawczych, jak: obserwacja uczestnicząca oraz opinie ekspertów (pełniących równocześnie rolę autorów
niektórych rozdziałów). Chodzi tutaj np. o osobę p. Joanny Skoczek [dyrektora Departamentu Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej UKIE], osobę p. Moniki Izydorczyk [specjalistę w Departamencie Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej
UKIE], czy też osobę p. Marka Woźniaka [członka Komitetu Regionów w Brukseli
i Marszałka Województwa Wielkopolskiego]. Czynniki te nadają z pewnością praktycznego waloru analizowanej pracy.
Uprawniony będzie zatem wniosek, iż dzięki zastosowanym metodom badawczym
wiadomości, obserwacje i opinie wyartykułowane w publikacji są cenne zarówno dla
naukowców, jak też i praktyków chcących zająć się problematyką polskiego przewodnictwa w Radzie Europejskiej. Z tej jednakże perspektywy zasygnalizować należy
brak umieszczenia bibliografii w obrębie zasadnej książki. Może stanowić to czynnik
utrudniający odnalezienie dalszych informacji dla osób pragnących pogłębić swoją
wiedzę.
Chcąc podsumować publikację pod redakcją Zbigniewa Czachóra i Mikołaja J. Tomaszyka jako całość, mając na uwadze wszystkie przedstawione powyżej argumenty,
stwierdzić należy, że jest ona ciekawą i dobrze opracowaną pozycją naukową. Książka
ta trafia poza tym w bieżące zapotrzebowanie na rynku wydawniczym, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom związanym z naszym członkostwem w Unii Europejskiej.
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AFILIACJE

DR HAB. CZESŁAW MAJ,
PROF. UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Opis: doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UMCS, zatrudniony na
stanowisku adiunkta (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie); dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, teoria polityki.
Zainteresowania badawcze: teoria polityki, teoria stosunków międzynarodowych,
międzynarodowe stosunki polityczne, historia dyplomacji, socjologia stosunków międzynarodowych oraz instrumenty kształtowania międzynarodowej opinii publicznej.
Dorobek naukowy: ponad 50 publikacji, w tym m.in. 1 monografia („Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych”, Lublin 1992), 2 publikacje pod redakcją
oraz liczne artykuły naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
DR HAB. ZBIGNIEW WĘGIERSKI,
PROF. KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
Opis: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, zatrudniony na stanowisku profesora w KPSW w Bydgoszczy (Wydział Pedagogiczny); dyscyplina naukowa:
pedagogika społeczna-opiekuńcza.
Zainteresowania badawcze: opieka nad dzieckiem osieroconym, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, eurosieroctwo jako nowe zjawisko społeczne i pedagogiczne.
Dorobek naukowy: ponad 180 artykułów w czasopismach, głównie pedagogicznych,
12 książek (4 monografie, redaktor 8 prac zbiorowych).
Dodatkowe osiągnięcia: wykłady na wielu uniwersytetach w kraju, członek Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego, kierownictwo w latach 80. i 90. XX w. Sekcją Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w ZG ZNP, odznaczenia – m.in. Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Nauczyciel PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
DR HAB. ELŻBIETA ŻÓŁTOWSKA
Opis: doktor habilitowany nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność naukowa: ekonometria, zastosowania matematyki w ekonomii.
Zainteresowania badawcze: teoria estymacji, teoria filtracji, ekonomia matematyczna, funkcje produkcji.
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Dorobek naukowy: 67 publikacji, w tym monografia, podręczniki akademickie: z
ekonometrii i zastosowań matematyki w ekonomii i artykuły poświęcone: teorii estymacji i teorii filtracji, modelom popytu i produkcji, modelom wzrostu, łącznym i
indywidualnym miernikom ubóstwa.
Dodatkowe osiągnięcia: członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
DR INŻ. AGNIESZKA JERAN
Opis: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii i towaroznawca, adiunkt w
Instytucie Socjologii w WSG w Bydgoszczy.
Zainteresowania badawcze: zdominowane przez zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego oraz konsumpcyjnego i ich kulturowe uwarunkowania.
Dorobek naukowy: kilkanaście artykułów naukowych.
DR HALINA KLEPACZ
Opis: doktor nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej
Szkole Informatyki w Łodzi (ul. Rzgowska 17a), dziekan Wydziału Ekonomii; dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność naukowa: ekonometria, zastosowania matematyki w ekonomii.
Zainteresowania badawcze: teoria estymacji, ekonomia matematyczna, metodologia
badań ubóstwa.
Dorobek naukowy: 61 publikacji, w tym podręczniki akademickie z zastosowań matematyki w ekonomii i artykuły poświęcone: teorii estymacji modeli ekonometrycznych – z błędami pomiaru, funkcji produkcji CES, jackknife, a także miarom ubóstwa.
DR ALICJA KOZUBSKA
Opis: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Instytut Socjologii, kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie); UKW
Bydgoszcz, Studium Pedagogiczne; dyscyplina naukowa: pedagogika, specjalność –
pedagogika ogólna, nauki o rodzinie.
Zainteresowania badawcze: współpraca podmiotów edukacyjnych – rodziny i szkoły; rodzinne i szkolne uwarunkowania zakłóceń funkcjonowania dzieci i młodzieży;
zachowania agresywne młodzieży; dialog edukacyjny.
Dorobek naukowy: 53 publikacje, w tym 1 monografia, 2 prace pod redakcją i 50
artykułów dotyczących problematyki szkoły i rodziny, zakłóceń ich funkcjonowania i
skutków dla rozwoju dzieci i młodzieży.
Dodatkowe osiągnięcia: członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w
Bydgoszczy.
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DR KAROLINA MARCHLEWSKA
Opis: doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce, Dyrektor Ośrodków
Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Inowrocław oraz Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy Wyższej Szkole Gospodarki. Naukowo związana z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.
Zainteresowania badawcze: Welfare state, neo- i socjaliberalizm oraz społeczno-ekonomiczny wymiar Unii Europejskiej.
Dorobek naukowy: około 30 publikacji, w tym 8 druków zwartych (prace pod redakcją naukową) oraz liczne artykuły naukowe poświęcone polityce regionalnej i socjalnemu wymiarowi Unii Europejskiej.
DR RADOSŁAW POTORSKI
Opis: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – specjalność prawo
wspólnotowe, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Europeistyki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.
Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie systemu politycznego Unii Europejskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Trybunału Sprawiedliwości na funkcjonowanie systemów państw członkowskich Unii.
Dorobek naukowy: autorstwo i współautorstwo dwóch monografii oraz kilkunastu
artykułów naukowych, dotyczących funkcjonowania systemu politycznego Unii Europejskiej.
Dodatkowe osiągnięcia: twórca międzynarodowej grupy badawczej, zajmującej
się analizą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, działającej pod egidą WPiSM
UMK. Autor analiz i opinii dla Wydziału Współpracy Zewnętrznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
MGR MARIUSZ BURKACKI
Opis: doktorant nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW); dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność
naukowa: marketing polityczny; polityka społeczna.
Zainteresowanie badawcze: marketing polityczny, zagadnienia państwa dobrobytu,
brytyjska scena polityczna.
MGR ALICJA CHYŁA
Opis: magister socjologii, zatrudniona w Instytucie Socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; dyscyplina naukowa: socjologia, specjalność naukowa: socjologia młodzieży.
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Zainteresowania badawcze: socjologia młodzieży, subkultury.
Dorobek naukowy: 7 publikacji, w tym publikacje pod redakcją oraz artykuły naukowe.
MGR ANNA CIECHANOWSKA
Opis: doktorantka w Katedrze Estetyki i Kultury Artystycznej SWPS w Warszawie,
z wykształcenia filolożka polska i kulturoznawczyni, absolwentka gender studies w
Instytucie Badań Literackich PAN.
Zainteresowania badawcze: groza w kulturze, stereotypy płci w przekazach medialnych, antropologia ciała oraz przesądu, współczesna myśl feministyczna.
Dorobek naukowy: artykuły o tematyce kulturoznawczej, kulturze popularnej, literaturze najnowszej.
MGR DOROTA DOKTÓR
Opis: magister administracji publicznej, zatrudniona na stanowisku starszego inspektora kontroli w K-P OW NFZ w Bydgoszczy, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi (Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy),
dyscyplina naukowa: gerontologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Zainteresowania badawcze: poziom i jakość życia ludzi starych w Polsce i Europie,
polityka społeczna państwa, praca socjalna jako instrument polityki społecznej państwa.
Dodatkowe osiągnięcia: Wiceprzewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet w Bydgoszczy, realizator projektów socjalnych w zakresie wspomagania polityki opiekuńczej państwa.
MGR BEATA JURKOWSKA
Opis: absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Uzyskała stopień magistra na kierunku stosunki międzynarodowe w 2009 r. Praca
magisterska dotyczyła integracji Turcji z Unią Europejską.
Zainteresowania badawcze: integracja europejska i problemy akcesji Turcji do UE.
Dorobek naukowy: 4 publikacje, w tym dwa drugi zwarte i 2 teksty opublikowane na
łamach Portalu Spraw Zagranicznych.
Dodatkowe osiągnięcia: stypendystka programu Erasmus w Turcji 2008/2009, laureatka konkursu Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Wyższej Szkoły Gospodarki na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej (edycja 2009).
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MGR JACEK KUKOWSKI
Opis: magister nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku wykładowcy (Wydział Społeczno-Ekonomiczny WSG w Bydgoszczy); dyscyplina naukowa: socjologia,
specjalność naukowa: socjologia wsi.
Zainteresowania badawcze: socjologia wsi i rolnictwa, zagadnienia związane z wdrażaniem funduszy UE, rozwój zrównoważony.
Dorobek naukowy: 18 artykułów o charakterze popularnonaukowym oraz 2 artykuły
w publikacjach recenzowanych.
MGR MONIKA WIRŻAJTYS
Opis: absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Psychodrama Institute for Europe E.V. (Berlin), jako nauczyciel akademicki
współpracowała z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium
Medicum oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.
Dodatkowe osiągnięcia: wiceprezes Fundacji ART-HOUSE; zajmuje się psychodramą i terapiami ekspresywnymi oraz wpływem sztuki i działań z zakresu kultury na
kreowanie przemian społecznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychodramy,
od lat aktywnie angażuje się w projekty artystyczne, społeczne, organizuje grupy
wsparcia.
MGR ANNA WRÓBLEWSKA
Opis: doktorantka w Katedrze Teorii Prawa i Państwa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, studentka ostatniego roku socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzi warsztaty genderowe, związane z polityką równościową i prawem antydyskryminacyjnym.
Zainteresowania badawcze: socjologia płci, prawo antydyskryminacyjne, polityka
równościowa, edukacja antydyskryminacyjna.
Dorobek naukowy: artykuły o polityce gender mainstreaming, równości płci w edukacji, o tematyce kulturoznawczej, współautorka książki „Ludzie Bydgoskiego Węzła
Wodnego”.
Dodatkowe osiągnięcia: stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2008/2009.
MARZENA MANIA
Opis: pracownik Stowarzyszenia Morena, zatrudniony na stanowisku koordynator
projektu – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Osówku i specjalista ds. szkoleń, studentka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, kierunek: turystyka i rekre— 150 —

acja, specjalność: zarządzanie turystyką.
Dorobek: zrealizowanie trzech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działania na
rzecz społeczności wiejskiej).
Dodatkowe osiągnięcia: kierownik i wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci
i młodzieży, uzyskanie El Diploma Basico de Español, trener z edukacji finansowej,
ukończenie Studium Zarządzania Projektami, specjalista ds. turystyki.
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SUMMARIES:
MARIUSZ BURKACKI, MSC
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION VERSUS NEW CONDITIONS OF ECONOMIC ACTIVITY
The text above deals with the changes in social and economic reality taking place
during the economic crisis the contemporary world has been battling against. It shortly characterizes the contemporary economic conditions highlighting the essence of
the great changes it is currently experiencing. In this context, it pays attention to the
difficult decision taking process in the face of challenges Europe approaches. The article undertakes the problem of poverty and social exclusion turning it into the key
concern of the European Union states. Recognizing the new economic situation and
realizing the significance of the changes are presented as the foundations for the improvement of the economic situation of the European society.
KAROLINA MARCHLEWSKA, PHD
EUROPEAN STRATEGIES FOR COMBATING POVERTY AND SOCIAL
EXCLUSION VERSUS POLISH SOCIAL POLICY
In the world’s economy social Europe based on employment and equal opportunities
for all is the main objective of the reformed Lisbon Agenda. Within these decisions,
the European Union decided to take action, aiming at providing such development of
the Community which fundamentals would be based on, among others, permanent
and balanced economic growth, modification and modernization of the European
social dimension and the activities aiming at ensuring the internal unity in the economic, social and environmental dimensions. In practice, these activities meant the
need to work out the suitable strategies and programmes which would enable achieving the economic equilibrium and social security. Therefore, the main aim of the
article was to present the most important decisions of the European Union in this
respect and to introduce the concepts which may become the social and economic
solutions of the European Union for the defavourized groups and the social character
of the Community.
ANNA CIECHANOWSKA, MSC, ANNA WRÓBLEWSKA, MSC
TOWARDS EQUALITY IN THE LABOUR MARKET
The article deals with the problems of gender inequality in the labour market. The
authors find the causes of lower level of women active in the labour market – in the
widespread stereotypes concerning gender, traditional division into public dimension
(reserved for men) and the private (being women’s domain), the existence of horizon— 152 —

tal and vertical occupational segregation and gender discrimination. They analyze
the differences in salaries received by women and men with regard to the hourly and
monthly gross remuneration for both sexes. They also wonder how to change the discussed situation, presenting the idea of family-oriented policy focused on both sexes.
ALICJA KOZUBSKA, PHD
50+ EXCLUDED (FROM THE LABOUR MARKET)
The problem of social exclusion is quite widespread and due to the multiplicity of its
aspects, different scientific disciplines deal with it. Therefore, we can say such interdisciplinary “observation” of the phenomenon lengthens the odds on its recognition.
Exclusion takes place when there are some people or groups of people who cannot
fully participate in the social life. I focused my deliberations on people who are over
50, particularly, but not only, on their exclusion from the labour market. I defined
spheres of life where the people are exposed to be of marginal significance. I pointed
out the various sources of exclusion (i.e. individual human traits, external factors independent of an individual, the character of social policy). I also recommended the
activities which are desirable to change the existing state of matter.
DOROTA DOKTÓR, MSC
DEMONS OF THE OLD AGE
In the article titled ‘Demons of the old age’ the author tries to familiarize the reader
with gerontological definitions of the old age. In accordance with the principle that
we are scared of something we do not know, we attempt to investigate what the questioned person is mostly afraid of when thinking about his or her old age or the old
age of our close relatives.
The analysis of the carried out investigations introduces the Reader into the world
of problems dealing with the necessity to change served by us social roles and undertaking the attempt to familiarize with the old age as the next natural stage of life.
The author persuades us that experiencing the quality of life when one is old mainly
depends on our attitude and knowledge that is us ourselves.
HALINA KLEPACZ, HAB. PHD , ELŻBIETA ŻÓŁTOWSKA , PHD
ON CORRELATION BETWEEN POVERTY RATES IN POLAND FROM 1996
TO 2008
The article presents the analysis of: range and depth rates of poverty and the risks of
being subject to poverty as well as their changes in the developmental tendency for
different lines of poverty in Poland from 1996 to 2008 in accordance with the biological type of the household and its belonging to the socio-economic group.
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AGNIESZKA JERAN, PHD, ENG.
FIGHT WITH DIGITAL EXCLUSION – NECESSITY OR CAPRICE?
Digital exclusion, although perceived as of relatively little annoyance, is in the form of
a spiral constantly deteriorating the situation of the excluded person. With reference
to the labour market, the digital exclusion is associated with the impossibility of getting the job offers and the impossibility of finding a job in the spheres where the digital competences are essential. As a result, the only possible employment may appear
to be the unskilled job. One of the more essential issues connected with combating
digital exclusion is popular linking this form of exclusion with age – it seems that this
is not a problem faced by young people. However, the requirements of the flexible
labour market include, among others, the life-long education due to the fact that not
only the professions but also the used tools, including software are going to be subject
to change. The one who is not going to develop with them will fall behind no matter
how old the person is. Therefore, fight with digital exclusion is the necessity, although
it should be mainly realized in the form of prevention.
ALICJA CHYŁA, MSC
HOMELESSNESS AND HOUSING EXCLUSION AS THE SOCIALLY PROBLEM
OF SOCIAL CONCERN
The article describes the difficult to define and diagnose phenomenon of homelessness. It presents its dimensions, the causes of homelessness and the types of problems
which make the way out of homelessness difficult. The aim of the article is also to collect and sum up the proposals of the researchers and practitioners who deal with the
problem of homelessness. Revealing the experts’ opinions regarding the causes of this
phenomenon and the ways to counteract them seems to be particularly significant in
the context of the European Union’s actions. Finally, the article presents the forms of
support for the homeless which are recommended by the researchers and practitioners coping with the problem of homelessness.
JACEK KUKOWSKI, MSC
SOCIAL EXCLUSION IN THE RURAL AREAS IN POLAND – PROBLEM
OUTLINE
The article presents the notions connected with the social exclusion and work as one
of the most important forms of human activity. The author presents statistical data
concerning the unemployment in the rural areas in Poland and compares them to the
data concerning the selected European Union member states. At the same time, the
different definitions of the same long-term unemployment and its causes and results
are shown. Solutions which are to contribute to the reduction of the unemployment
phenomenon are also recommended.
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MONIKA WIRŻAJTYS, MSC
EXCLUDED – INCLUDED
At present the previous prisoners and mentally ill people belong to the particularly
defavourized groups. These groups, if they want to live among us, are subject to exclusion. In both cases the frequently met problem is discrimination. Equally strong
sigma appears to be the criminal record as well as the medical certificate of disability due to mental disorders. The ‘madman’ or the ‘criminal’ are still often found
and even quite popular terms. Coming back from the psychiatric hospital or prison
to the unfriendly environment becomes quite difficult. The article shows the present
situation of the mentally ill and the previous criminals in the labour market and at
the same time pays attention to the necessity and need for the system support for the
people who are excluded while coming back to the society.
BEATA JURKOWSKA, MSc
HUMAN RIGHTS AND NATIONAL FREEDOMS IN TURKEY
Turkish aspirations to the membership in the European Union started in the 60-ies
of the 20th century which means that it has been attempting the longest to join the
European Union compared to the other countries applying for the European Union
membership. Negotiations which started in 2005 gave hope for the integration of Ankara with the European Union within the subsequent fifteen years, whereas the prospect of the European Union membership became the driving force for the changes
in the Turkish law. They included in their scope almost one third of the constitution
established in 1982. Death penalty was abolished, freedom of speech increased, discrimination of women and Kurds decreased. And although their situation is still far from
the European Union standards, the chance of joining the European Union by Turkey
significantly influences the improvement of the situation within the country.
MARZENA MANIA
GOOD EFS PRACTICES – SOCIAL INTEGRATION CENTRE IN OSÓWEK
The aim of the article is to present good practices of the European Social Fund on the
basis of the realized project ‘Social Integration Centre in Osówek’. The author of the
article decided to present this subject because she sees the need to show the others the
information indicating how to change the living of the social community due to the
European Union funds. She presents the importance of the activity of non-governmental organizations for economy, and particularly for the society. Taking as the aim
the realization of the given social mission, not the profit, they fill the gap left by the
private and public sectors, which is connected with the activation and giving equal
opportunities to the socially excluded people.
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PUNKTY INFORMACYJNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
EUROPE DIRECT W POLSCE
Dążąc do ujednolicenia swoich kanałów informacyjnych, w roku
2005 Komisja Europejska powołała do życia sieć punktów o nazwie
EUROPE DIRECT, których głównym zadaniem jest udzielanie informacji i porad
związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W roku 2009 sieć ta została rozszerzona o nowe punkty, których obecnie w Unii Europejskiej jest około 500, zaś w
Polsce 26.
Punkty informacyjne Komisji Europejskiej Europe Direct to ośrodki, które odwiedzać można osobiście lub kontaktować się za pośrednictwem telefonu czy poczty
elektronicznej. Ponadto oferują one:
• bezpłatne publikacje, broszury informacyjne i przewodniki;
• bezpłatne połączenie z centrum Europe Direct pod numerem 00 800 67891011;
• odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich;
• komputery z dostępem do serwisu Europa – portalu internetowego UE;
• mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformowanie
Brukseli o ich problemach, wątpliwościach i uwagach na dowolny temat związany z
działalnością UE i jej wpływem na życie obywateli;
• aktywne działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych.
Nazwa punktu

Adres

Telefon, faks

www, mail

Województwo podlaskie
1

Europe Direct
– Białystok

ul. Lipowa 14,
Białystok

tel.: (85) 744 24 43

europe-direct@bialystok.
bia.pl
www.europe-direct.bialystok.pl

Województwo kujawsko-pomorskie
2

Europe Direct
przy Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy

85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 3

tel.: (52) 567 00 60 europe.direct@byd.pl
/61
www.europe_direct_bydwew. 30/31
goszcz.byd.pl
fax: (52) 567 00 69

3

Europe Direct
Inowrocław przy
Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły
Gospodarki
w Bydgoszczy

88-100 Inowrocław
ul. Poznańska 43/45

tel.: (52) 567 00 90
wew. 406
fax: (52) 567 00 90
wew. 406

4

Punkt Informacji Eu- ul. Kościuszki 6,
rope Direct – Katowice Katowice

europe_direct_inowroclaw@byd.pl
www.europe_direct_inowroclaw.byd.pl

Województwo śląskie
tel.: (32) 209 17 01
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europe-direct@europe-direct.katowice.pl
www.europe-direct.katowice.pl

5

Książnica Beskidzka
– Punkt Informacyjny
Europe Direct

ul. Słowackiego 17a,
Bielsko-Biała

tel.: (33) 812 35 20

europe_direct@bielsko.
biala.pl
www.europe-direct.bielsko.pl

Województwo lubelskie
6

Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Lublin

ul. Leszczyńskiego
14/1-3, Lublin

tel.: (81) 534 61 91

europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

7

Centrum Informacji
Europejskiej Europe
Direct w Zamościu

ul. Akademicka 4,
Zamość

tel.: (84) 677 67 76

europe_direct@zamosc.pl
w w w.europ e dire c t.za mosc.pl

8

Lubuski Punkt
ul. Jagiellończyka 8,
Informacyjny Europe
Gorzów
Direct – Gorzów Wiel- Wielkopolski
kopolski

tel.: (95) 722 38 66

europe-direct-gorzow@
lubuskie.pl
www.europe-direct.lubuskie.pl

9

Lubuski Punkt
Informacyjny Europe
Direct – Zielona Góra

tel.: (68) 456 52 36

europe-direct-zielonagora@lubuskie.pl
www.europe-direct.lubuskie.pl

Województwo lubuskie

ul. Podgórna 7,
Zielona Góra

Województwo warmińsko-mazurskie
10

Europe Direct –
Olecko

ul. Kolejowa 31,
Olecko

tel.: (87) 520 10 60

europedirect_olecko@
wmirol.org.pl
www.europe-direct.olecko.pl

11

Europe Direct – Warmia i Mazury

al. Piłsudskiego
32/208, Olsztyn

tel.: (89) 535 48 43

europe_direct@olsztyn.
wmirol.org.pl
www.europe-direct.olsztyn.pl

12

Punkt Informacji Europe Direct – Ostrołęka

ul. Kuklińskiego 4a,
Ostrołęka

tel.: (29) 760 30 45

arrmpw@arrmpw.org.pl;
eud@europe-direct.ostroleka.pl
www.europe-direct.ostroleka.pl

13

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Warszawa

pl. Konstytucji 4,
Warszawa

tel.: (22) 331 72 20

europe-direct@um.warszawa.pl
http://europedirect.
um.warszawa.pl

Województwo mazowieckie

Województwo pomorskie
14

Europe Direct –
Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina
4, Gdańsk

15

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13,
Kołobrzeg

tel.: (58) 344 41 11

morena@morena.org.pl
http : / / w w w. e u rop e d i rectgdansk.morena.org.pl/
news.php

Województwo zachodniopomorskie
tel.: (94) 355 15 33
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europe-direct.kolobrzeg@
europe-direct.kolobrzeg.eu

Województwo wielkopolskie
16

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Południowa Wielkopolska

ul. ks. kard. M.
Ledóchowskiego 36,
Ostrów Wielkopolski

tel.: (62) 736 10 27

europe-direct.ostrow@
ctiw.pl
w w w. e u r o p e - d i r e c t .
ostrow.ctiw.pl

17

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Poznań

Al. Niepodległości
2, Poznań

tel.: (61) 853 71 32

europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl
www.europe-direct.poznan.pl

Województwo małopolskie
18

Małopolski Punkt
ul. Warszawska 24,
Informacji EuropejKraków
skiej –Europe Direct w
Krakowie

tel.: (12) 628 25 87

europe-direct.krakow@
transfer.edu.pl
http://www.europe-direct-krakow.pl

19

Europe Direct Tuchów

tel.: (14) 652 54 36
wew. 25

europe-direct@tuchow.pl
www.europe-direct.tuchow.pl

ul. Chopina 10,
Tuchów

Województwo opolskie
20

Punkt Informacyjny
Punkt Informacyjny
Europe Direct – Opole Europe Direct –
Opole

tel.: (77) 40 33 641

europ e-direct.Op ole@
ocrg.opolskie.pl
www.europe-direct.ocrg.
opolskie.pl

Województwo łódzkie
21

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Pabianice

ul. św. Jana 10,
Pabianice

tel.: (42) 2121326

europe-direct@europe-direct.pabianice.pl
www.europe-direct.pabianice.pl

22

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Piotrków Trybunalski

ul. Dąbrowskiego
20, Piotrków Trybunalski

tel.: (44) 649 76 62

europe-direct@piotrkow.pl
www.europe-direct.piotrkow.info.pl

23

Punkt Informacyjny
Europe Direct
w Przemyślu

pl. Dominikański 3,
Przemyśl

tel.: (16) 678 50 54
wew.266 i 285

europe-direct@powiat.
przemysl.pl
www.europe-direct.powiat.przemysl.pl

24

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Rzeszów

ul. Sokoła 4a/2,
Rzeszów

tel.: (17) 853 27 24

ed-rzeszow@europe-direct.rzeszow.pl
www.europe-direct.rzeszow.pl

Województwo podkarpackie

Województwo dolnośląskie
25

Dolnośląski Punkt
Informacyjny Europe
Direct we Wrocławiu

ul. Strzegomska 47,
Wrocław

tel.: (71) 355 45 65

europedirect@europedirect-wroclaw.dsw.edu.pl
www.europedirect-wroclaw.dsw.edu.pl

26

Punkt Informacyjny
Europe Direct
– Legnica

ul. Macieja Rataja
32, Legnica

tel.: (76) 862 07 27

biuro@europe-direct-legnica.pl
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www.europe-direct-legnica.pl

