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Słowo wstępne
Pamięć jest specyficznym problemem socjologicznym; można tu przywołać koncepcję przekształceń pamięci indywidualnej (wraz z przebudową
projektu biograficznego jednostki), pamięć (i niepamięć) zbiorową czy nawet
krajobrazy pamięci. Oddawana do Państwa rąk książka nie jest poświęcona pamięci w rozumieniu problemu socjologicznego – to zwykła, ludzka pamięć o drugim człowieku stała się praprzyczyną tego tomu.
Życzliwe wspomnienie człowieka, żyjące w pamięci tych, z którymi się
zetknął, świadczy więcej o nim niż tytuły i funkcje, które posiadł za życia.
Autorzy, których teksty zawiera niniejszy tom, w różnoraki sposób zetknęli się z profesorem Władysławem Jacherem. Są wśród nich zarówno jego
przyjaciele, jak i bliscy współpracownicy, dawni uczniowie oraz ci, którzy
poznali go głównie poprzez jego prace, osoby dla których był promotorem,
jak i te, dla których był recenzentem. To, że zechcieli poświęcić mu swój
czas i przygotować teksty związane z tematyką, którą podejmował zmarły
prof. Władysław Jacher w swojej twórczości naukowej, jest chyba najlepszym świadectwem więzi, które połączyły ich z patronem duchowym tego
tomu, i między sobą.
Dorobek prof. Władysława Jachera koncentrował się na dwóch zasadniczych zagadnieniach: problematyce więzi społecznej oraz socjologicznym
ujęciu pracy (przenikając się zresztą w rozważaniach nad etosem pracy).
Nie powinno więc być zaskoczeniem, że te właśnie dwa zagadnienia zdominowały treść większości poświęconych tekstów i nadały strukturę całej
publikacji. Rozdział owych części jest jednak tylko częściowy, bowiem – podobnie jak prof. W. Jacher w swoim dorobku – niektórzy autorzy integrują
oba zagadnienia w swoich tekstach, podejmując problematykę więzi w kontekście pracy.
Taki właśnie transgresyjny i syntetyczny charakter ma otwierający tom
tekst Janusza Mariańskiego, który łączy obydwa zagadnienia już w tytule:
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Praca ludzka jako wartość moralna a więzi społeczne. W swoich rozważaniach rozpatruje on pracę ludzką w trzech zasadniczych wymiarach: jako
wartość moralną, jako źródło więzi społecznych, oraz przez pryzmat społecznościowego wymiaru więzi społecznych w pracy. Analiza pracy w kategoriach wartości moralnej czerpie wprost z dorobku badawczego prof. Jachera
i katolickiej nauki społecznej, wykazując zbieżność stanowisk socjologicznych i etycznych: nadmierna koncentracja na konkurencyjności (jeszcze więcej rynku) może mieć swój negatywny skutek w demoralizacji środowiska
pracy (jeszcze mniej etyki) i skutkować pominięciem w całym procesie pracy człowieka, który powinien stanowić jej centrum. Praca jako źródło więzi
społecznych pojmowana jest przez Janusza Mariańskiego (podobnie jak
i przez Władysława Jachera) jako obszar najbardziej zagęszczonych interakcji społecznych, gdzie człowiek wyraża swą osobowość. Innymi słowy,
praca jest najprostszą drogą do nawiązania więzi z innymi ludźmi, dzięki
czemu można mówić o integrującej funkcji pracy. Janusz Mariański sugeruje, by koncepcję homo faber i homo oeconomicus uzupełnić o koncepcję homo cooperativus, która podkreśla społeczny i wspólnotowy charakter
pracy. Społecznościowy wymiar więzi pracy znajduje rozwinięcie w proponowanych przez autora koncepcjach homo morales i homo solidaris, gdyż
sens wspólnotowy pracy jest możliwy tylko przy zachowaniu etycznego i solidarnego wymiaru pracy. Dlatego też tak ważne są przemiany etosu pracy,
które mogą przyczyniać się zarówno do rozwoju tego wymiaru personalnego, jak i wpływać nań negatywnie.
Wychodząc od socjologicznych koncepcji więzi społecznych oraz ich
genezy i kontekstów występowania, Anna Barska podejmuje nieco egzotyczny dla polskiego czytelnika temat więzi społecznych w Tunezji w swoim
tekście Kultura i więzi społeczne. Przypadek Tunezji. Analizując przekształcenia społeczno-ekonomiczne w postaci kształtowania się rodzin nuklearnych, pracy zawodowej kobiet czy migracji wewnętrznych, autorka przedstawia przekształcenia więzi społecznych typowe dla kultury arabskiej. Więziom skoncentrowanym na rodzinie (poszerzonym o silne więzi sąsiedzkie)
coraz częściej przeciwstawić można więzi z wyboru i uczestnictwa. Nowe
więzi nie usuwają jednak starych, a raczej koegzystują z nimi w środowiskach lokalnych, przybierając oddzielne funkcje.
Problematykę więzi społecznych w oryginalny sposób podejmuje też
w swoim tekście Konflikt i więź społeczna Andrzej Słaboń. Osią rozważań
czyni relację między więzią społeczną a konfliktem społecznym. Analizując
socjologiczne rozumienie więzi społecznej (w szczególności w powiązaniu
z koncepcją integracji), autor konflikt traktuje jako przeciwstawność reguł
postępowania. Koncepcja więzi konfliktowych jako specyficznego typu więzi została szczegółowo rozpatrzona przez pryzmat incydentów konfliktowych
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oraz antycypacji krytycznych i replikacji retroaktywnych, mechanizmów, których zrozumienie pozwoli zapobiegać takim incydentom.
Do koncepcji więzi społecznych w rozumieniu zaproponowanym przez
Władysława Jachera odwołuje się też Wioletta Knapik w swoim tekście Kreowanie nowych wiążąco-pomostowych więzi społecznych a jakość życia na
przykładzie Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego. Autorka proponuje rozpatrywać więzi w odniesieniu do charakteru wspólnot, w których powstają.
Tradycyjne wspólnoty wiejskie – pomimo zmian – nadal zachowały znaczną część typowych dla nich cech, co przekłada się częściowo na sposób
funkcjonowania WGS: skoncentrowanej w określonej przestrzeni (wiejskiej)
i skupionej na działalności prospołecznej. Odwołując się do koncepcji Erika Alladrta, autorka wykazuje, w jaki sposób WGS przyczyniła się do poprawy jakości życia społeczności wiejskich we wszystkich wymiarach. Jednocześnie sugeruje, by więzi, powstające w tych wspólnotach, określić jako
wiążąco-pomostowe albo inaczej rodzinno-wspólnotowe, gdyż więzi rodzinne spotykają się w ramach tych wspólnot z relacjami innych rodzin, tworząc specyficzne dla tej wspólnoty nowe więzi.
Artykuł Arkadiusza Kołodzieja pt. Potrzeba efektywności a stan więzi
społecznych ludzi morza jest kolejnym przykładem łączenia tematyki więzi
z tematyką pracy, w tym przypadku na przykładzie przekształceń charakteru i warunków pracy ludzi morza. Wychodząc od problemu długotrwałej
izolacji, autor opisuje jej wymiary i skutki dla jednostek. Sprawność systemów społecznych, jakimi są załogi okrętów, rozpatruje w kategoriach więzi
społecznej, wskazując, że integracja systemu społecznego na morzu opiera się obecnie na zewnętrznych czynnikach porządku. Logika efektywności
ekonomicznej przyczynia się do powstania pustej struktury ról i zubożenia
więzi społecznych. Wiąże się to bezpośrednio z redukcją stanowisk, i – co
za tym idzie – liczebności załóg. Takie redukcje, w połączeniu z organizacją pracy obciążającą fizycznie jednostki i homogamią strukturalną kontaktów, prowadzą do ograniczenia potencjału relacji towarzyskich. Technologie IT, konteneryzacja i automatyzacja sprzyjają niewielkiej liczbie załóg,
ale jednocześnie obniżają atrakcyjność tego zawodu dla młodych pracowników. Dodatkowym elementem wpływającym na postawy załóg jest ich umiędzynarodowienie, co z jednej strony sprzyja redukcji kosztów, a z drugiej
utrudnia zadzierzgnięcie więzi z powodu różnic kulturowych i bariery językowej. Procesy te przyczyniły się do powstania kultury nieufności na linii decyzyjne centrum (ląd) i ponoszącej ich skutki oraz odpowiedzialność załogi (morze).
Druga część monografii zawiera teksty poświęcone pracy w różnorakich jej współczesnych aspektach. Część tę otwiera najbardziej prospektywny artykuł monografii W poszukiwaniu nowego paradygmatu współczesnego etosu pracy. Tekst Danuty Walczak-Duraj stanowi analizę procesów
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przekształcających treści i formę pracy oraz warunki zatrudnienia w procesie indywidualizacji pracy. Przekształcenia te obejmują dwie kwestie: potrzeby korekty dotychczasowego paradygmatu etosu pracy w przypadku pracowników zaangażowanych w gospodarkę cyfrową oraz etycznych konsekwencji zmian wywołanych przez tę gospodarkę, w szczególności relacji
ludzi ze sztuczną inteligencją. Wykazując w swojej argumentacji, jak indywidualizacja procesu pracy przyczynia się do przekształcenia etosu pracy,
autorka bada granice przydatności dotychczasowego rozumienia etosu oraz
przekształceń, jakim podlega i jakim podlegać będzie wraz z postępami gospodarki cyfrowej. Rozważa również nowe trudności implementacji wartości etycznych w zalgorytmizowanej gospodarce, wskazując na znaczenie
transgresji etycznej względem sztucznej inteligencji w nowym etosie pracy
oraz związanego z tym problemu etyki maszyn. Przyszłe relacje człowieka
ze sztuczną inteligencją stanowić będą szczególne wyzwanie dla tradycyjnie rozumianych więzi społecznych i prowadzić mogą do wykształcenia się
nowego rodzaju więzi – opartych na transgresji etycznej.
Nieco inaczej granice pracy rozpatruje Felicjan Bylok w artykule Praca niematerialna jako nowa forma aktywności twórczej konsumentów we
współczesnym społeczeństwie. Łączy w nim problematykę przyszłości pracy (szczególnie tej bliskiej, której zręby już się kształtują) z konsumpcją,
analizując pracę konsumentów. Ten zaskakujący (w pierwszej chwili) koncept rozpatruje w kontekście pracy niematerialnej, analizując różne jej rodzaje: pracę cyfrową, jaką wykonują na rzecz mediów społecznościowych
(a właściwie koncernów właścicielskich owych mediów) użytkownicy, sprowadzeni do roli dawców nieodpłatnych treści (prousages), relacji społecznych, dzięki którym owe treści znajdują swoich odbiorców oraz informacji
o sobie jako potencjalnych klientach; pracę fanowską zarówno w postaci
grup użytkowników – fanów danej marki, jak i fanów klubów sportowych
zapewniających zarazem zbyt i promocję gadżetów klubowych; oraz pracę
prosumentów występującą pod postaciami crowdfundingu, co-creation czy
microtesting. Rozważaniom nad tymi zjawiskami towarzyszy też refleksja
krytyczna, bowiem autor wykazuje liczne negatywne konsekwencje pracy
niematerialnej od nieodpłatnego dzielenia się danymi osobistymi, przez nieodpłatną pracę na rzecz firm po wykorzystywanie konsumentów przez zawłaszczanie wartości dodanej (netokraci i konsumptariat).
Urszula Swadźba w tekście pt. Motywacje do podejmowania pracy przez
studentów krajów V4 prezentuje wyniki swoich badań nad zróżnicowaniem
motywacji podejmowania pracy przez studentów z czterech krajów grupy
wyszehradzkiej w kontekście przejścia gospodarek tych krajów do epoki
postfordyzmu. Wychodząc od teorii treści motywacji – uzupełnionej o czynniki egzogeniczne, skłaniające do podjęcia aktywności zawodowej – autorka
przedstawiła charakterystykę podejmowanych przez studentów prac oraz ich
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zróżnicowania w poszczególnych krajach, a także zróżnicowanie motywacji
do podjęcia pracy w zależności od płci i kierunku studiów, ujawniając intersujące zależności. Rozważania podsumowane zostały zbudowaną w oparciu o wyniki badań typologią motywacji do podejmowania pracy przez studentów z krajów grupy wyszehradzkiej.
Sławomira Kamińska-Berezowska artykułem Wybrane problemy zarządzania wiekiem w dobie postfordyzmu zwraca uwagę na inny aspekt funkcjonowania rynku pracy: problem osób w wieku niemobilności zawodowej lub będących na przedpolu starości. Wykazuje, że grupa ta obarczona
bywa podwójnymi obciążeniami, łącząc aktywność zawodową z funkcjami
opiekuńczymi pełnionymi wobec młodszego pokolenia (dorastających dzieci i wnuków) oraz pokolenia seniorów (rodziców), szczególnie tych zmagających się z różnymi schorzeniami. To obciążenie, prowadzące do poważnych
problemów zdrowotnych – zarówno fizycznych jak i psychicznych – spotęgowane jest przekształceniami rynku pracy i dyskryminacją na nim tej grupy
zawodowej. Autorka wskazuje na wagę tego problemu, szczególnie w świetle starzenia się społeczeństwa. Brak rozwiązań systemowych prowadzi do
zmarnowania potencjału starszych pracowników, czemu skutecznie zapobiec mogłoby wdrożenie zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach.
Kwestie rynku pracy rozważa również Rafał Muster w tekście Pokoleniowe zróżnicowanie bezrobotnych a powody rezygnacji z podjęcia pracy – na
przykładzie lokalnego rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Pokolenie to czynnik różnicujący zachowania aktorów rynku pracy, który jest bardzo rzadko
wykorzystywany, dlatego też jego wykorzystanie do analizy zróżnicowania
decyzji o nieprzyjęciu ofert pracy należy uznać za niezwykle interesujące.
Uchwycone w badaniach różnice pozwalają zaobserwować główne składowe dyferencjacji: obok przynależności pokoleniowej (przedstawiciele młodszych pokoleń częściej odmawiali przyjęcia ofert pracy) ważną zidentyfikowaną zmienną jest płeć. Częstsze odmowy mężczyzn wiąże autor z dominacją przemysłowych miejsc pracy i związanego z tym oczekiwania bezrobotnych mężczyzn na lepsze oferty. Wrażliwość socjologiczna objawia się
tym, że obok czynników społecznych, różnicujących badanych, uwzględniane są wątki lojalności wobec pracodawców oraz ich uwarunkowania.
Drugą część monografii zamyka artykuł Moniki Żak Praca w życiu – życie w pracy. Opinie funkcjonariuszy i ich rodzin o blaskach i cieniach służby w Policji. W opisywanych w tekście badaniach autorka diagnozuje nierównowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą zawodową policjantów.
Szczególnie objawia się to w postaci konfliktu ról rodzinnych i zawodowych,
gdyż policjanci pełnią służbę w cyklu ciągłym (przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia) i pozostają w gotowości, także kiedy nie są na służbie
(w tym również w okresach świątecznych). Rodzinom badanych policjantów
trudno było zaakceptować tę szczególną charakterystykę pracy, a zwłasz-
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cza zmienność harmonogramów, niedających się przewidzieć godzin służby
czy przesuwanych okresów urlopowych. Choć rodziny nauczyły się tworzyć
plany awaryjne na takie sytuacje, to jednak tryb i charakter pracy rzutuje
na relacje rodzinne. Do specyfiki zawodu należy długotrwały stres, któremu
poddani są policjanci na służbie. Brak równowagi między życiem osobistym
a zawodowym prowadzi do szybkiego wypalenia zawodowego. Jak diagnozuje autorka, szczególnie narażeni na nie są ci policjanci, którzy mocno
angażują się w role zawodowe i traktują swoją pracę w kategoriach misji.
Ostatnia część publikacji poświęcona jest obrzeżom dorobku prof. Jachera i odnosi się do tych jego badań, które powstawały często na potrzeby wdrożenia lub ewaluacji rozwiązań reformatorskich.
W tekście Badania społeczne Odry w dorobku profesora Władysława
Jachera Aleksander Wolski przywołuje, jak sam to określa, zapomniany obszar spuścizny prof. Władysława Jachera, którym są badania nad zbiorowościami nadodrzańskimi. Wykazując znaczenie rzeki dla rozwoju kulturowego, autor pokazuje, jak badania prowadzone w latach 70. XX wieku, między innymi przez prof. Jachera, nie zostały wykorzystane do tej pory i jak
zalecenia formułowane w oparciu o nie do dziś czekają na realizację. Powrót do tej tematyki niekoniecznie musi oznaczać „wyważanie otwartych
drzwi” – brak rzetelnych analiz społecznych w planach rozwoju Odrzańskiej
Drogi Wodnej może pozostawić owe plany w próżni społecznej.
Tytuł tekstu Łukasza Trembaczowskiego Socjologiczne aspekty badań
górnictwa węgla kamiennego stanowi parafrazę tytułu monografii-raportu
badawczego przygotowanego przez zespół pod kierunkiem prof. Jachera,
poświęconego skutkom wdrożenia systemu czterobrygadowego w górnictwie. Autor stawia diagnozę względnego zapóźnienia socjologicznej refleksji
nad przemysłem ekstraktywnym (na przykładzie górnictwa węgla kamiennego) w stosunku do dorobku krajów anglosaskich (głównie Wielkiej Brytanii). Analizując rozwój socjologicznej refleksji nad górnictwem w Polsce,
autor wskazuje obszary, jak i powody, tego zapóźnienia oraz podaje propozycje nowych zagadnień, które mogą stać się przedmiotem przyszłych
badań. Nie bez znaczenia jest, że dorobek tak zorientowanych badań koncentruje się w katowickim ośrodku socjologicznym, z którym prof. Jacher
związany był przez długie lata.
Zróżnicowanie wątków tematycznych podejmowanych w publikacji wskazuje na rozległy horyzont myśli i inspirowanych nią badań. Mam nadzieję, że łączenie funkcji retrospektywnych czy komemoratywnych z prezentacją współczesnych zagadnień nie jest wadą książki i pozwala na pogłębione spojrzenie.

Łukasz Trembaczowski

Część I

Więzi społeczne w pracy, kulturze, relacjach

Janusz Mariański
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
Https://orcid.org/0000-0002-0620-8000

Praca ludzka jako wartość moralna
a więzi społeczne
(w nawiązaniu do myśli
Profesora Władysława Jachera)
Ludzie żyją zawsze i działają – pisze Piotr Sztompka – w otoczeniu innych, w jakichś relacjach z innymi, nigdy osobno. Przestrzeń międzyludzka jest ukonstytuowana przez rozmaite relacje, czyli odniesienia jednych do
drugich, zarówno jako mikrorelacje, jak i makrorelacje. Jeżeli życie ludzkie
upływa w nieustannych relacjach z innymi, to wszelkie nasze zamiary możemy realizować nie przeciw innym czy obok innych, ale z innymi i poprzez
innych, nie w izolacji lecz w kooperacji.
Prywatna przestrzeń międzyludzka w jej biograficznej zmienności jest dla
każdego z nas unikalna, niczym linie papilarne czy kod genetyczny. A publiczna przestrzeń międzyludzka – w rodzinie, sąsiedztwie, społeczności
lokalnej, wspólnocie etnicznej, narodzie – to sieć relacji między członkami tych zbiorowości społecznych o bardzo różnej skali. Społeczeństwo nie
jest ani jakąś całością nadrzędną, istniejącą gdzieś ponad głowami ludzi,
ani prostą listą członków danej zbiorowości, jak w książce telefonicznej
czy spisie ludności. Społeczeństwo jest tym, co dzieje się pomiędzy ludźmi, jest sumą zdarzeń w przestrzeni międzyludzkiej. A wolność człowieka
realizuje się zawsze nie w próżni, lecz właśnie w owej przestrzeni relacji
z innymi (Sztompka, 2017: 95).

Główną cechą ludzkiej egzystencji jest ukierunkowanie naszych działań
ku innym osobom. To inni ludzie stanowią nasze środowisko życiowe, to
oni są głównymi adresatami naszych działań. Aby zaspokoić rozmaite po-
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trzeby i realizować różne cele, potrzebujemy innych ludzi. Są oni niezbędni w procesach komunikowania się ze „znaczącymi innymi” na scenie społecznej, we współpracy w realizacji zadań. Zachowania innych ludzi wobec
nas stwarzają nam możliwości pogłębionego wglądu w naszą tożsamość
i jaźń (Sztompka, 2015b: 955). Według Piotra Sztompki
klucz do dobrobytu i szczęścia społeczeństwa leży w pozytywnych relacjach społecznych, w dobrej przestrzeni międzyludzkiej i gęstej przestrzeni moralnej. Dlatego kształtowanie i kultywowanie takich relacji jest jednym z najważniejszych zadań socjalizacji, wychowania, edukacji i polityki
społecznej (Sztompka 2016b: 336).

Zdaniem Sztompki więzi międzyludzkie stają się więziami moralnymi,
trwałymi składnikami tkanki społecznej, czyli czymś więcej niż tylko kanałem
interakcyjnym w ramach struktury organizacyjnej grup społecznych i społeczeństwa. W więzi moralnej należy wyróżnić cztery podstawowe składniki:
a) zaufanie, czyli oczekiwanie godnego postępowania innych wobec nas,
b) lojalność, czyli powinność nienaruszania zaufania, jakim jesteśmy obdarzeni przez innych i wywiązywania się z podjętych zobowiązań, c) solidarność, czyli troska o interesy innych i gotowość podjęcia działań na ich
rzecz, nawet gdy narusza to własne interesy, d) wzajemność, czyli obowiązek zrewanżowania się za to, co otrzymaliśmy od innych (Sztompka,
2012: 125–126).

Tworzy się w ten sposób „przestrzeń moralna”, w której sytuuje się każda
jednostka (Sztompka, 2015a).
Wszystkie te zjawiska można by ogólnie określić jako moralność prospołeczną i egoistyczną. Kształtuje się ona m.in. w środowisku pracy. Praca jest ważnym czynnikiem więzi społecznej. Wytwarza się ona w wyniku
realizacji określonych ról i zajmowanych pozycji zawodowych. Tworzą się
wówczas związki i zależności łączące ludzi. Mają te więzi charakter formalny (na tle zależności służbowych, podziału pracy) i nieformalny (wzajemne
zależności, koleżeństwo, znajomości, sympatie). Socjologia pracy opisuje te
różne formy więzi społecznych (Kupny, 2006: 27). Praca konkretnych ludzi
realizowana jest wspólnie z innymi, w społecznym układzie. Ludzie poszukują nowych więzi, chcą tworzyć nowe sieci relacji międzyludzkich.
W rozważaniach nad pracą ludzką jako wartością wymienia się kilka
podstawowych wymiarów: antropologiczny, moralny, społeczny, kulturalny,
religijny i gospodarczy (Mazurek, 1993: 7). W niniejszym artykule próbujemy
odpowiedzieć na pytanie, czym jest praca ludzka w swym etycznym wymiarze, jako źródło i podstawa więzi społecznych? Współcześnie akceptuje się
głównie produkcyjne, ekonomiczne i psychologiczne walory pracy ludzkiej,
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a pomija się często jej aspekty socjologiczne (społeczne) i antropologiczne
(ludzkie). Praca ludzka jest traktowana głównie jako wartość produkcyjna
(aspekt wydajnościowy) i psychologiczna (aspekt zadowolenia z pracy służący jej wydajności), niedoceniany jest aspekt antropologiczny, podkreślający czynnik ludzki pracy, ludzką strukturę pracy oraz aspekt socjologiczny,
uwypuklający empiryczny fakt, że praca jest czynnikiem integrującym osobowość człowieka w procesie pracy oraz zasadnicza przyczyna integrująca
lub dezintegrująca jednostki w grupie społecznej. W konsekwencji prowadzi
to do traktowania pracy jako drogi do osiągnięć materialnych, ekonomicznych, technicznych, z pomijaniem tego, że powinna być ona źródłem wewnętrznego scalania człowieka i przyczyną ładu społecznego w grupie
(więź społeczna) (Jacher, 2005b; 1992a). Na tych aspektach społecznych
(więź społeczna) i na pracy jako wartości moralnej skoncentrujemy uwagę
w niniejszym opracowaniu.

Praca ludzka jako wartość moralna
Według Franciszka Janusza Mazurka:
Praca jest wartością moralną, która nierozerwalnie wiąże się z wartością
antropologiczną. Wyraża się ona w tym, że przez pracę człowiek się rozwija – „poniekąd bardziej staje się człowiekiem”. Karanie człowieka obozowym systemem pracy, wszelkie formy wyzysku człowieka pracy, traktowanie pracy jako instrumentu i towaru jest przejawem naruszania podstawowej zasady godności osoby ludzkiej. Wymogiem tej zasady jest kształtowanie takiego ustroju pracy, który pozwoli człowiekowi rozwijać swą osobowość. Mówiąc o wartości moralnej pracy ludzkiej, należy podkreślić,
iż przez nią człowiek spełnia swe obowiązki wobec innych: rodzice wobec dzieci, nauczyciele wobec uczniów, lekarze wobec chorych itp. W tej
kategorii wartości pracy należy widzieć pracę dobrą (Mazurek, 1993: 8).

Praca ludzka ma wymiar moralny, wynikający z podstawowego faktu, że
ten, kto ją wykonuje, jest osobą, tj. świadomym i wolnym oraz stanowiącym
o sobie podmiotem. Stając się poprzez pracę bardziej człowiekiem, zdobywa różne sprawności moralne, służy własnemu rozwojowi osobowemu i innym ludziom (dobro wspólne). Wykonując pracę człowiek spełnia ciążące
na nim obowiązki wobec swojej osoby, rodziny i społeczeństwa.
Konsekwencją faktu, że praca jest wartością moralną, w wymiarze indywidualnym jest imperatyw etyczny należytego jej wykonywania; w wymia-

17

18

Część I. Więzi społeczne w pracy, kulturze, relacjach

rze zaś społecznym – dążenie do utworzenia takiego ustroju pracy, który
odpowiada godności osoby ludzkiej oraz uwzględnia jej podmiotowość we
wszystkich wymiarach życia ludzkiego (Fel, 2003: 31; Fel, 2006).

Praca jako wartość moralna staje się pracą godną. Godność pracy ludzkiej oznacza, jak wyjaśnił to Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in
veritate z 2009 roku
pracę, która w każdej społeczności wyraża zasadniczą godność każdego
mężczyzny i każdej kobiety: pracę wybraną w sposób wolny, która włącza skutecznie pracowników, mężczyzn i kobiety, w rozwój ich wspólnoty; pracę, dzięki której pracownicy są szanowani i nie są narażeni na żaden typ dyskryminacji; pracę pozwalającą na zaspokojenie potrzeb rodzin i zapewnienie dzieciom możliwości kształcenia bez konieczności podejmowania pracy przez nie same; pracę pozwalającą pracownikom na
swobodne organizowanie się i dającą możliwość wypowiedzenia się; pracę, która pozostawia wystarczającą przestrzeń, by odnaleźć własne korzenie w wymiarze indywidualnym, rodzinnym i duchowym; pracę zabezpieczającą godne warunki życia pracownikom, którzy osiągnęli wiek emerytalny (Caritas…, nr 63).

Tak pojmowana praca jest aktem osoby (actus personae), w którym
człowiek nie jest siłą roboczą, narzędziem, które powinno kosztować jak
najmniej a równocześnie produkować jak najwięcej, instrumentem do wytwarzania dochodu narodowego, ale podmiotem, osobą z przysługującą jej
godnością, z prawem do godnej egzystencji (Mazurkiewicz, 2018: 70–71).
Władysław Jacher podkreśla, że praca stanowi najlepszą drogę doskonalenia i rozwoju człowieka. Oprócz zabezpieczenia życia oraz korzyści materialnych i gospodarczych buduje i kształtuje psychiczne, kulturalne i etyczne
wymiary człowieczeństwa. Praca jest specyficzną cechą rodzaju ludzkiego. Dzięki niej człowiek jest kimś, tzn. czuje się złączony z innymi ludźmi,
a przez pracę uzyskujemy własną afirmację jako byty rozumne i osobowości. Praca wyzwala nas z przyrody, poszerza naszą świadomość, kształtuje nasze „ja”, sytuuje nas w odpowiednim miejscu w grupie społecznej
i w społeczeństwie (Jacher, 2005).
Poprzez działanie własne i uczestnictwo w działaniach innych ludzi
(współdziałanie) każdy człowiek spełnia się i doskonali. W swojej różnorodności i uniwersalności swych form praca ludzka łączy ludzi, gdyż każdy
z pracujących powinien szukać urzeczywistnienia swojego człowieczeństwa
i spełnienia osobowego powołania (Orzeszyna, 2007). Praca należy do istoty ludzkiego życia i przebiega we współpracy z innymi, z uznaniem innych
i współudziałem w tworzeniu dobra wspólnego. Niekiedy jednak relacje interpersonalne w pracy mogą być trudne do zaakceptowania, nawet mogą
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prowadzić do demoralizacji środowiska ludzi pracy. Praca ludzka podlega
ocenie moralnej. Wszelkie ludzkie działanie, w tym i praca, są dobre i godziwe, jeżeli są dobre dla człowieka jako osoby (Furmanek, 2016a; Swadźba, 2001).
Z wielości definicji pracy ludzkiej można by sformułować za Władysławem Jacherem takie jej określenie:
Praca to czynność ludzka mająca cechy indywidualne, społeczne, zawodowe i pozazawodowe, skierowana na zaspokojenie wielorakich potrzeb
ludzkich materialnych i duchowych, wymagających koordynacji zachowań
i współpracy oraz świadomego i odpowiedzialnego tworzenia dóbr i produktów, wpływających na strukturę oraz integracje grup społecznych i społeczeństwa (Jacher, 2005a: 404).

W wykonywaniu pracy ważne są normy, w tym i normy etyczne, regulujące jej jakość i charakter. Składają się one na to, co określa się jako
etos pracy.
Etos to charakterystyczny dla danej grupy zespół wartości i norm odnoszący się do określonej wartości fundamentalnej, przejawiający się w praktyce
w konkretnych zachowaniach i działaniach. Etos pracy to charakterystyczny dla danej grupy lub całego społeczeństwa zespół wartości i norm odnoszący się do wartości fundamentalnej, jaką jest praca (Jacher, 2005a: 407).

Tam, gdzie praca człowieka wykonywana jest w sposób twórczy, tam
też ustanawiane są powiązania człowieka z człowiekiem (więzi społeczne),
tworzą się różnorodne grupy społeczne. Praca ma ze swej natury charakter więziotwórczy, łączy ludzi, tworzy wspólnoty. Także solidarność powstająca na bazie pracy jest na różny sposób wpisana w samą naturę pracy
ludzkiej. Kształtowanie się więzi międzyludzkich w procesie pracy ma swoje wielorakie uzasadnienia. Praca ludzka nie jest działaniem samotniczym,
lecz wspólnotowym (społecznym). Uczenie się pracy, podział pracy, podział
wyników pracy dokonuje się we wspólnocie, co prowadzi do tworzenia się
różnorodnych więzi międzyosobowych i społecznych o charakterze czynnym i biernym. Człowiek wykonujący pracę chce dzielić się swoim dobrem
z innymi, dzięki czemu buduje więzi społeczne (Gałkowski, 2012: 426; Gałkowski, 1980: 182).
Z tego względu nie można zgodzić się z tezą, że zysk jest podstawowym, a tym bardziej jedynym kryterium życia ekonomicznego. To właśnie kultura pieniądza i zysku pozostawia wielu ludzi bez pracy. Godziwy
zysk jest, co prawda, naturalnym celem działalności produkcyjnej, ale kryterium decydującym o kształcie pracy winien być zawsze i nade wszystko człowiek, jego rzeczywiste – zwłaszcza duchowe – potrzeby, jego god-
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ność. Kapitał jako wartość materialna nie ma priorytetu przed pracą ludzką. W przedsiębiorstwie, które powinno być „wspólnotą pracy”, praca zajmuje centralne miejsce i nie może być sprowadzona do poziomu zwykłego
towaru. Z tezy o prymacie człowieka w środowisku pracy wynikają ogromne konsekwencje praktyczne.
W rozważaniach nad czynnikami integracyjnymi i dezintegracyjnymi rynku pracy Jacher prezentuje dość często podejście aksjologiczne. Rynek jest
tworem gospodarczym, powołanym przez ludzi dla zaspokojenia ich ważnych potrzeb. Musi respektować zarówno prawa ekonomiczne, jak i prawa
obywatelskie oraz demokratyczne. Warunkiem koniecznym integracji rynku
jest zgranie mechanizmów technicznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i aksjologicznych. Jacher podkreśla, że rynek nie obejmuje wszystkich sfer życia jednostek i społeczności, bo nie wszystkie rzeczy mają wartość komercyjną. Istnieją ważne wymogi ludzkie, które wymykają się jego
logice, nie da się ich zaspokoić za pośrednictwem mechanizmów rynkowych (Mariański, 2015: 37–38). Prawa rynku nie mogą stać się czynnikiem
determinującym proces produkcji. W takim przypadku dochodzi do sprowadzenia osoby pracującej do roli przedmiotu, co jest nie do przyjęcia. Każdemu wysiłkowi zmierzającemu do społecznego postępu powinien towarzyszyć szacunek dla podmiotowego przede wszystkim charakteru osoby i jej
pracy (Furmanek, 2016b: 846).
Wiara w rynek pozbawiony wartości chroniących jednostki i społeczność prowadzi do pozbawienia gospodarki cech ludzkich, może stanowić
ogromne niebezpieczeństwo dla samej gospodarki rynkowej (Jacher, 2003).
Nasilające się tendencje do podejmowania działań utylitarnych i pragmatycznych we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego prowadzą do tego, że
praca, gospodarka i rynek tracą sens antropologiczny, etyczny i kulturowy.
Błędnie pojmowana efektywność rynku, pogoń za zyskiem, dewiacyjna konkurencja promują w grze rynkowej zasadę: cel uświęca środki. W swoich rozważaniach Władysław Jacher, przeciwnie, często podkreślał etyczny i stricte społeczny charakter pracy gospodarki rynkowej i struktury rynku (Walczak-Duraj, 2015: 51).
Wolność rynku nie może być absolutna, a sam rynek nie działa w społeczeństwie wolnym od wartości. Siły rynkowe pozostawione same sobie
mogą prowadzić zarówno do dobrych jak i złych skutków. Hasło „jeszcze więcej rynku” nie może oznaczać „jeszcze mniej etyki”, bo taki program prowadziłby – zarówno na płaszczyźnie narodowej, jak i ogólnoświatowej – do eliminowania ludzi słabszych, mniej przedsiębiorczych, utrwalałby
albo powiększał nierówności społeczne. Gospodarka, która działa na zasadach wydajności, nie musi ex definitione wykluczać moralności, jest przecież
określana przez ludzi i nie sposób abstrahować całkowicie od ludzkiej podmiotowości. Społeczeństwa współczesne, wkraczające w erę globalizacji,
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nie mogą już dłużej obejść się bez wspólnego kodeksu etycznego, opierającego się na uniwersalnych wartościach ludzkich, których należy szukać
we wnętrzu człowieka jako takiego, w uniwersalnej naturze ludzkiej (Łodzińska i in., 2017; Jezior, 2009).
W imię praw rynku nie można zapominać o prawach człowieka. Twarde prawa szybkiego zysku mogą okazać się nieludzkie. Praca nie jest tylko prawem człowieka, jest ona przede wszystkim zdolnością i nieprzepartą
potrzebą człowieka. Praca winna być traktowana jako źródło rozwoju wartości etycznych. Cała wielkość pracy człowieka płynie z wielkości i godności
samego człowieka. Ważne jest to, że pracę wykonuje człowiek, celem ostatecznym wszelkiej pracy jest człowiek i praca powinna jemu służyć, a nie
jedynie się nim posługiwać. Na pierwszym miejscu jest człowiek, który poprzez pracę i przedsiębiorczość realizuje siebie, rozwija się jako osoba.
Dzięki temu aktywność ekonomiczna może stać się metodą afirmacji człowieka jako osoby. Stąd wynika wysoka ranga pracy ludzkiej, można o niej
mówić jako o wartości podstawowej (Chymuk, 2004: 54–57).
Kościół katolicki pragnie stać po stronie człowieka i domaga się przezwyciężania warunków, które urągają jego osobistej i pracowniczej godności. Pragnie, by chrześcijańskie wartości Ewangelii odnajdywały dzisiaj
nowe miejsce w świecie pracy, nadawały sens twórczemu wysiłkowi ludzkiemu. Encyklika Jana Pawła II Laborem exercens, jakkolwiek jest poświęcona pracy ludzkiej, to właściwie zajmuje się człowiekiem w szerokim kontekście tej rzeczywistości, jaką jest praca. Człowiek bowiem jest punktem
wyjścia i punktem dojścia wszelkich przejawów życia społecznego, w tym
także życia społeczno-zawodowego. Encyklika podkreśla, że ludzie w swej
odpowiedzialnej działalności, poprzez pracę właśnie, powinni przyczyniać
się do postępu technicznego, naukowego i gospodarczego. Człowiek przez
pracę urzeczywistnia siebie i poniekąd staje się nim bardziej. Przyczynia się
do tworzenia warunków materialnych pozwalających żyć wszystkim w sposób godny i sprawiedliwy (Laborem…, nr 9). Zła sytuacja jednej grupy w nowoczesnym społeczeństwie odbija się nieuchronnie na życiu innych. Dlatego też promocja społeczna każdego obywatela pozostaje we wspólnym interesie wszystkich.
Prawo do pracy jest prawem podmiotowym i to niezależnie od tego, czy
ustrój społeczno-gospodarczy jest oparty na państwowej czy na prywatnej
własności środków produkcji. Praca jest dobrem godziwym, odpowiada godności człowieka, wyraża tę godność i ją pomnaża. Treść prawa do wykonywania pracy konstytuują potrzeba pracy i dobro godziwe pracy, odpowiadające człowiekowi i urzeczywistniające człowieka. Jest to prawo naturalne, niezbywalne, trwałe, powszechne, obiektywne i dynamiczne, z którego
wynika cały system praw szczegółowych. Znajduje ono swoje uzasadnienie zarówno w tym, że praca ludzka jest sposobem zdobywania środków
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do życia, jak i w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr ziemskich
dla wszystkich. Jest to prawo ściśle związane z prawem do życia (Mazurek,
1986: 168–169; Kondziela, 1987: 84–88).
Prawu do pracy odpowiada obowiązek pracy, jego wypełnienie jest uwarunkowane wieloma okolicznościami (np. stan zdrowia, odpowiednie lub nieodpowiednie warunki pracy). Poprzez pracę człowiek może rozwijać swoją
osobowość i współkształtować życie społeczne. W nowoczesnych społeczeństwach praca w coraz mniejszym stopniu jest pojmowana jako obowiązek czy konieczność życiowa, w coraz większym stopniu jest traktowana jako szansa samorealizacji. Samorealizacja jest stałym poszukiwaniem
i urzeczywistnianiem ludzkich uzdolnień i rozwijaniem ukrytych potencjalności.
Potrzeba i powinność pracy jest dla człowieka wcześniejsza niż potrzeby materialne i jakiekolwiek ludzkie potrzeby, które są zaspokajane przez
wytwory pracy. Praca ludzka ma wieloaspektowy wymiar, ale wymiar moralny ma rangę pierwszorzędną, opartą na personalistycznych podstawach.
„Nie ulega bowiem wątpliwości, że praca ludzka ma swoją wartość etyczną, która wprost i bezpośrednio pozostaje związana z faktem, iż ten, kto
ją spełnia, jest osobą, jest świadomym i wolnym, czyli stanowiącym o sobie podmiotem” (Laborem…, nr 6). Aby zrozumieć, czym jest praca ludzka,
trzeba najpierw zrozumieć, czym jest osoba ludzka. Sens osobowy (personalizacja) jest podstawowym sensem pracy (Krajewski, 2014; Zawada, 2007;
Sroczyńska, 2015; Wiśniewski, 2015).

Praca ludzka jako źródło więzi społecznych
Praca ludzka jest wartością społeczną, jest czynnikiem więzi społecznej,
tworzy wspólnoty. Człowiek, aby prowadzić życie prawdziwie ludzkie, jest
skazany na pomoc i współpracę z innymi. Poszukuje więc ciągle partnerstwa, współdziałania, podziału pracy. Powstają wciąż nowe sytuacje, nowe
kombinacje wymagające innego rodzaju kooperacji i podziału pracy, wciąż
nowe więzi społeczne, także te, które wynikają z dążenia do zaspokojenia wyższych potrzeb człowieka. Praca wytwarza nie tylko więzi społeczne, ale także kulturowe i cywilizacyjne; pewnym sensie ma zawsze wymiar
społeczny (Mariański, 2018).
Za Janem Szczepańskim więź społeczną możemy określić jako
zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości
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w całość zdolną do trwania i rozwoju. Każda zbiorowość jeżeli ma trwać,
istnieć i rozwijać się, musi posiadać więź powodującą jej wewnętrzną spójność, zapewniającą zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych, lojalność członków wobec całości, przeciwstawianie się innym zbiorowościom lub współpracę z nimi, słowem, każda zbiorowość musi być wewnętrznie zorganizowana i uporządkowana (Szczepański, 1972: 239).

Różnorodne rodzaje więzi powstają w środowisku pracy zawodowej.
Leon Dyczewski wymienia trzy najważniejsze przejawy więzi społecznych: a) Podstawą każdej pracy jest człowiek, dla którego praca jest koniecznością, obowiązkiem i zadaniem. W różnorodności i uniwersalności
form praca łączy ludzi, gdyż każdy człowiek szuka w pracy urzeczywistniania się własnego człowieczeństwa, spełniania osobowego powołania. Świadomość, że wszyscy w odniesieniu do pracy są podmiotami, że wszyscy
mają identyczny cel, stanowi najszerszą płaszczyznę kształtowania się ogólnoludzkiej solidarności. Każda działalność przynosi nowe dobro, które ubogaca działającego i innych. b) Praca jest więziotwórcza, ponieważ człowiek
pracuje dla kogoś, dla drugich, zarówno dla własnej rodziny, jak i dla szerszych struktur społecznych, dla narodu, dla społeczeństwa. Owoce pracy
dzieli człowiek z innymi, nie tylko z najbliższymi, ale i z szerszymi grupami społecznymi. Pracownik – który jest świadom, że różni ludzie korzystają
z jego pracy, a on korzysta z działalności innych – czuje się z nimi związany. Tak kształtuje się solidarność międzyludzka. c) Pracę wykonuje się
wspólnie z innymi, a więc sam proces pracy zbliża i łączy ludzi. Ma ona
charakter więziotwórczy. Na bazie pracy powstają mniejsze i większe grupy (Dyczewski, 1993: 24).
Zagadnieniom więzi społecznej poświęcił wiele uwagi Władysław Jacher
(1972; 1973a). Na kanwie szczegółowych analiz doszedł do sformułowania
następującej definicji więzi społecznej: „to kompleks, suma tych wszystkich
czynników, które zapewniają danej całości społecznej (grupie, zbiorowości
społecznej) istnienie, trwanie i działanie” (Jacher, 1987: 41). Więź kształtuje się zarówno jako poczucie łączności, stany świadomościowe (orientacja
porządku motywacyjnego), jak i poprzez czynniki operacyjno-funkcjonalne
wyrażone w całokształcie i stanie stosunków społecznych (porządek obiektywistyczny). Więź społeczna osób ludzkich zaczyna się w świadomości,
na uznania wartości, ale ostatecznie wyraża się pewnym kompleksem stosunków społecznych, zogniskowanych wokół określonego dobra grupy (Jacher, 1973b).
Szczególnym miejscem istnienia więzi społecznej jest zakład pracy,
gdzie mamy do czynienia z najbardziej „zagęszczoną” interakcją społeczną, a człowiek może najpełniej wyrazić swoją osobowość we wszystkich jej
podstawowych płaszczyznach: zawodowej, osobistej, uczuciowej, w aspek-
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cie kultury, aspiracji, innowacji, prestiżu i zaangażowania społecznego (Jacher, 1987: 46). Kształtowanie określonych poglądów, i opinii, nie jest jednak prostym skutkiem wpływów otoczenia społecznego, lecz zależy w dużej
mierze od indywidualnych właściwości jednostki, jej potrzeb, wiedzy i wielu
innych czynników osobowościowych (Jacher i in., 1983: 115).
Władysław Jacher podkreślał, że praca jest najprostszą droga do nawiązania więzi między ludźmi. Pozwala człowiekowi pełnić szczególne role
społeczne, rozwijać osobowość, być z innymi mimo różnic kulturowych, społecznych i etnicznych. Jacher często stosował w tych sytuacjach inny termin, a mianowicie, integracja społeczna. Praca jest czynnikiem integrującym człowieka i społeczności tylko wtedy, gdy jest odpowiedzialna, świadoma i dobrze zorganizowana, kiedy posiada swój etos (Jacher, 2005: 32–35).
Ostatecznie stosunek człowieka do pracy zależy od tego, jakie są jego
główne motywy pracy: ekonomiczne (zarobek), psychologiczne (zadowolenie), społeczne (awans, kariera, wysoki status w grupie i społeczeństwie),
socjologiczne (zwarta osobowość jednostki i silna więź z grupą), religijne (zdobywanie zasług dla przyszłego życia i realizacja miłości bliźniego), polityczne (praca z pobudek ideologicznych, partyjnych, klasowych)
(Jacher, 2005: 30; Jacher, 1970).

Rozkład sfery humanizacyjnej pracy, sfery etycznej i normatywnej prowadzi do dezintegracji osobowości jednostki i do społeczeństwa anomijnego.
Człowiek wykonuje swoją pracę w poczuciu odpowiedzialności, ze świadomością różnorodnych interakcji w środowisku pracowniczym. Pracuje z innymi i dla innych dla budowania wspólnoty ludzkiej. W toku pracy nawiązują się wielorakie, niekiedy mocne więzi między osobami, zacieśnia się
obszar interakcji i wszechstronnej wymiany. Praca staje się jednym z ważnych czynników integrujących, w pracy człowiek zależy od drugiego człowieka, pozostaje w relacji z innymi znaczącymi podmiotami (praca jako relacja społeczna).
Praca jest, a raczej coraz bardziej staje się istotnym dobrem dla osoby
nie tylko dlatego, że bez pracy jednostka nie mogłaby być „podmiotem”
(byłaby tylko przejawem bezosobowej ewolucji), ale także – i z konieczności – dlatego, że praca polega na tych relacjach, od których zależą rozwój i los poszczególnej osoby ludzkiej (Donati, 2005: 659).

Pracujemy z innymi i dla innych, tzn. robimy coś dla kogoś, dla ludzi.
Praca jednego człowieka splata się w naturalny sposób z pracą innych (we
wspólnocie osób). Moralny wymiar pracy ujawnia się zarówno w relacji pracującego podmiotu do swojej pracy, jak również w relacjach z innymi pracownikami. Każdy ma obowiązek respektowania godności pracujących lu-
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dzi, niezależnie od tego, czy jest pracownikiem najemnym czy pracodawcą.
U podstaw godności pracy ludzkiej leży prymat osoby przed rzeczą, moralności przed techniką, etyki przed ekonomią. Praca jest w istocie wyrazem
szacunku dla siebie i innych, w końcu, po prostu – służbą drugiemu człowiekowi. „Status i charakter osoby przesądzają ostatecznie o statusie i charakterze ludzkiej pracy, o jej godności. To w strukturze osoby ludzkiej pulsuje źródło ostatecznego rozumienia pracy i jej wartości” (Krajewski, 2014:
44; Mariański, 2017b).
Człowiek pracuje z innymi ludźmi, uczestnicząc w aktywności społecznej, która obejmuje coraz szersze kręgi. Praca nie jest tylko wytwarzaniem
czegoś, ale jest działalnością z kimś i dla kogoś. Dlatego też przedsiębiorstwo jest porównywane z rodziną. Kadra kierownicza i robotnicy współdziałają zgodnie i ofiarnie, aby zmniejszyć uciążliwość pracy i polepszyć wzajemne relacje społeczne (autentyczne wspólnoty pracy oparte na wzajemnym szacunku i współuczestnictwie). Koncepcja homo faber i homo oeconomicus wymaga więc uzupełnienia koncepcją homo cooperativus. Praca
ma swój wymiar indywidualny i zbiorowy (wspólnotowy) (Kozek, 2000).
Wymiar indywidualny – który można by nazwać lepiej: personalistyczny – oznacza, że praca służy samemu człowiekowi, natomiast wymiar
wspólnotowy wskazuje na to, że praca niesie pożytki rozwojowi społecznemu i pomnaża dobro wspólne. Poprzez odniesienie się do innych ludzi
w swoich działaniach człowiek potwierdza siebie i umacnia się jako osoba. Praca łączy ludzi jako siła społeczna, siła budowania wspólnoty. Człowiek, autonomiczna osoba, równocześnie tworzy wspólnoty z innymi ludźmi jako osobami. Podstawowy etos pracy wyraża powinność (siła moralna)
pracy ze względu na nakaz Stwórcy, również w „interesie” własnego człowieczeństwa, własnej rodziny, innych ludzi, ale także ze względu na społeczeństwo, naród, a nawet całą ludzkość (Gubała, 1983).
Praca była i jest przedmiotem zainteresowania teologów, filozofów, etyków, ekonomistów, politologów, etnologów, psychologów, socjologów, pedagogów i przedstawicieli wielu innych dyscyplin naukowych. Stąd wynika wieloznaczność definicji pracy, w których kładzie się nacisk na różne jej aspekty. Praca wiąże się z różnymi konotacjami kulturowymi i moralnymi, psychologicznymi i emocjonalnymi, ma swoje odniesienia społeczne, ekonomiczne, filozoficzne, teologiczne i inne. Praca sprawia, że ,,człowiek jest kimś,
coś znaczy, czuje się złączony z innymi ludźmi. Przez pracę uzyskujemy
własną afirmację jako byty rozumne i jako osobowości” (Jacher, Swadźba,
2002: 144; Swadźba, 2015).
Praca nie jest zwykłym czynnikiem produkcji. Proces produkcji powinien
być tak zorganizowany, by umożliwiał ludzki rozwój i harmonijne godzenie
rytmów życia rodzinnego i pracy. Tworzenie więzi społecznych, swoiste braterstwo, powinno być też ważną zasadą regulującą porządek gospodarczy.
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Społeczny czy wspólnotowy charakter pracy ludzkiej ma także swoje odniesienia szersze, niemal powszechne. Poprzez pracę z innymi, dla innych
i dzięki innym, człowiek włącza się w dziedzictwo społeczne i kulturowe,
może pojmować pracę jako pomnażanie dobra wspólnego wypracowanego
przez innych, uświadamiając sobie przy tym, że praca służy pomnażaniu
dorobku całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludzi żyjących na świecie. Praca
rozważana w aspekcie więzi społecznych ma swoje odniesienia do dobra
wspólnego w skali całego społeczeństwa, a nawet w skali globalnej. Nie
tylko rozwija osobę ludzką, ale tworzy społeczność (wspólnotę), od rodziny
aż po wspólnotę ogólnoludzką (Mariański, 2017a).
Każdy pracuje z innymi ludźmi, jest do pewnego stopnia „skazany” na
pomaganie innym ludziom i na współpracę z nimi. Rzeczywistości społecznej i gospodarczej człowiek nie przekształca sam i tylko dla siebie, ale z innymi i dla innych. Praca otwiera nas na innych i włącza nas niejako w dążenia innych. Współpraca pozwala nam realizować potrzeby własne i potrzeby tych, z którymi pracujemy. Ten wymiar więzi społecznych jest niezwykle ważny dla współistnienia zbiorowości (Duda, 2017: 47).
Człowiek jako istota społeczna nie może osiągnąć swojej doskonałości samotnie, w oderwaniu od innych. Społeczny podział pracy odzwierciedla naturalne zróżnicowanie uczestników życia społecznego. Mnogość
wykonywanych zawodów i funkcji społecznych, które zakładają różnorodne predyspozycje i umiejętności pozwalające odkryć i zaspokoić różnorakie potrzeby człowieka, umożliwia mu „stawanie się bardziej człowiekiem”.
Wyniki osiągane przez społecznie zorganizowaną pracę są podstawą do
stawiania postulatów domagających się rozszerzenia intensywności i zakresu uspołecznienia przekraczającego sferę społeczną i polityczną na
wszystkie dziedziny życia, zwłaszcza gospodarczego (Fel, 2008: 263).

Społeczne wymiary pracy ludzkiej są szczególnie widoczne w odniesieniu
do rodziny. Praca stanowi nie tylko wstępny warunek zdobycia środków niezbędnych dla utrzymania rodziny, ale także warunkuje możność wychowania i rozwoju poszczególnych członków rodziny.
Władysław Jacher w swoich licznych pracach diagnozował etos pracy
w społeczeństwie polskim przed 1989 rokiem, wskazując na jego cechy
charakterystyczne, a zwłaszcza na cechy negatywne (Jacher, 1992; Jacher,
1984). W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, nastąpiły znaczące zmiany.
Praca zaczęła być dobrem cenionym z trzech powodów: a) po pierwsze,
prywatyzacja wielu branż i usług uświadomiła ludziom, że pracują „na swoim” lub u prywatnego właściciela, wymagającego rzetelnej pracy; b) po drugie, zjawisko bezrobocia i trudności w znalezieniu dobrej pracy; c) po trzecie, przywiązanie do pracy, nawet przez pracowników słabo opłacanej sfery budżetowej, ze względu na pewność pracy i gwarancje socjalne.
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Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się wzrostem znaczenia wartości pracy, praca była ceniona jako wartość nie tylko w deklaracjach, ale
także w działaniach i zachowaniach pracowników. Wzrost wartości pracy
w świadomości społeczeństwa i zmiana postaw wobec niej były zauważalne w środowiskach społecznych, chociaż nie były zbyt radykalne. Jacher
wyrażał nadzieję, że akces Polski do Unii Europejskiej pomoże przywrócić na nowo szacunek dla prawa, pracowitość, oszczędność, odpowiedzialność za pracę, a także kreatywność i aktywność w pracy, oraz przekonanie, że tylko uczciwa i wydajna praca prowadzi do sukcesu (Jacher, 2005a:
409–413). Optymizm swój, co do wpływu Unii Europejskiej na etos pracy,
wyraził w następujących słowach: „Chora w czasach PRL praca wynikała
z choroby systemowych uwarunkowań ją tworzących, wymaga jeszcze dalszego leczenia dzisiaj, jeśli chcemy być w Unii Europejskiej odpowiedzialnymi partnerami w sferze pracy (Jacher, 2005b: 36).
Jacher był optymistą, ale i realistą zarazem. Konstatował, że zmiany
w etosie pracy po 1989 roku zachodzą bez wątpienia, ale w powolnym tempie, nie bez oznak pewnych regresów.
Nie należy jednak zapominać, że choć wzrasta znaczenie pracy jako źródła wartości materialnych i prestiżu społecznego, nie znaczy to, że wszyscy chcą solidnie pracować. Jest sporo ludzi, którzy korzystając z nieprecyzyjnych przepisów prawa, a prawa pracy w szczególności, szukają
łatwego zarobku i sukcesu zawodowego w patologicznie pojmowanej
przedsiębiorczości, w źle zrozumianym sprycie życiowym i przez działania pozbawione wszelkich skrupułów moralnych. Na szczęście, owi „naciągacze pracy” spotykają się coraz częściej z negatywną opinią społeczną
i ripostą własnego środowiska pracy (Jacher, 2005b: 34).

Solidarnościowy wymiar więzi społecznych w pracy
Solidarność z socjologicznego punktu widzenia to pewien skrót pojęciowy – pisze Piotr Sztompka – na oznaczenie całej gamy istotnych więzi
międzyludzkich oraz regulujących je wartości i norm moralnych, z których
najważniejsze jest zaufanie, lojalność wzajemność, dbałość o dobro wspólne, szacunek i sprawiedliwość. Niezależnie od konkretnej treści relacji międzyludzkich, czy charakteru osób przez nie powiązanych, dobrze jest, gdy
partnerzy są wiarygodni i wywiązują się ze wzajemnych zobowiązań, postępują lojalnie, odwzajemniają innym ich dobre uczynki, gotowi są do poświęceń na rzecz swojej wspólnoty, darzą uznaniem za zasługi i rozdziela-
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ją gratyfikacje proporcjonalnie do wysiłku i pracy (Sztompka, 2016a: 22–23).
Solidarność w środowisku pracy zawodowej także nabiera cech o charakterze moralnym (etycznym).
Koncepcja homo faber i homo oeconomicus wymaga uzupełnienia koncepcją homo cooperativus, homo moralis i homo solidaris. Sens wspólnotowy pracy to m.in. solidarność między ludźmi pracy. W encyklice Jana
Pawła II Laborem exercens przez solidarność rozumie się wspólne działania
przeciwko degradacji człowieka jako podmiotu pracy, przeciwko wyzyskowi
w dziedzinie zarobków, warunków pracy i troski o osobę pracownika. Chodzi tu o nowe formy solidarności ludzi pracy, a także solidarności z ludźmi pracy. Jeżeli taka solidarność może mieć pewne cechy walki przeciwko
niesprawiedliwości, to nie chodzi tu o walkę przeciw drugiemu jako wrogowi czy nieprzyjacielowi, którego chce się zniszczyć. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp, o dojrzalszy kształt życia
ludzkiego (Laborem…, nr 8).
Solidarność tak pojmowana jest działaniem na rzecz tego, by życie ludzkie było bardziej ludzkie. W encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis określa się solidarność jako postawę społeczną i moralną, która wyraża się w trwałej i mocnej woli angażowania się na rzecz dobra wspólnego,
czyli dobra wszystkich i każdego (Sollicitudo…, nr 38). W tym znaczeniu
solidarność jest sprzeciwem wobec zła dotykającego bliźniego, ale i zobowiązaniem się do odpowiedzialności za drugiego człowieka, za wszystkich
ludzi (Kupny, 2006: 29). Człowiek bowiem jako osoba działa we wspólnocie osób, a solidarność jest – na różny sposób – wpisana w samą naturę ludzkiej pracy. Solidarność świata pracy (ludzi pracy) wyraża się w różny sposób, ale jest też solidarnością z pracą pojmowaną jako podstawowy wymiar ludzkiej egzystencji, od którego zależy także sens tej egzystencji. Rzuca to także światło na problem zatrudnienia, który stał się jednym
z naczelnych problemów współczesnego społeczeństwa.
Nie jest także utopią wołanie o nową solidarność. Solidarność jest kluczem do rozwiązania problemu zatrudnienia, którego należy szukać przyjmując zasadę prymatu pracy ludzkiej nad wymaganiami produkcji, czy też
nad czysto ekonomicznymi prawami. Osoba ludzka stanowi pierwsze i ostateczne kryterium przy planowaniu zatrudnienia; solidarność z pracą stanowi wyższy motyw we wszelkich poszukiwaniach rozwiązań i otwiera nowe
pole dla ludzkiej pomysłowości i wielkoduszności. W zasadzie solidarności
„jest zawarty obowiązek współpracy jednostek, mniejszych społeczności,
ludów i narodów, osiągania dobra wspólnego; jest ona związana z zasadą
współzależności” (Mazurek, 2004: 21). Znakiem solidarności między ludźmi
jest to, że każdy może wnosić swój własny wkład we wspólne życie społeczne i żaden człowiek nie może być wykluczony z rynku pracy. Bezrobocie jest plagą całego świata, wynikającą z różnych przyczyn ekonomicz-
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nych i politycznych. Posiada ono nie tylko wymiar ekonomiczny i społeczny, ale również psychologiczny, ludzki, osobisty.
[Bezrobocie – J.M.] poniża osobę w jej własnych oczach, wywołuje pewnego rodzaju poczucie bezużyteczności i bezbronności, stanowiąc bolesne doświadczenie, zwłaszcza dla ludzi młodych i ojców rodzin. Należy
dążyć wszelkimi możliwymi siłami społecznymi do tego, aby włączyć każdego pracownika do różnego rodzaju działalności w zakresie pracy wytwórczej. Należałoby, być może, wydzielić część owoców pracy, przeznaczając je na stworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Ponadto trzeba będzie dołożyć starań, by ożywić rodzaje aktywności związane
również z systemem produkcji, jak opieka społeczna, plany oświaty i kooperacji, inicjatywy kulturalne itp. (Orędzie Jana Pawła II do wszystkich
robotników Ameryki Środkowej, Belize i Haiti z dnia 8 marca 1983 roku;
za: „Ľ Osservatore Romano” 1983: 25).

Przeciwdziałanie różnym formom bezrobocia jest także wyrazem solidarności międzyludzkiej.

Uwagi końcowe
Osoba ludzka to dobro samo w sobie i należy zawsze zabiegać o jej
integralny rozwój, nie może być ona traktowana jako narzędzie służące innym ludziom i ich interesom. Każdy człowiek, w tym i pracownik, jest osobą
i nie może być traktowany jako przedmiot. Relacje powstające w toku pracy mogą być wyrazem opozycji i konkurencji (czasem wyzysku) lub współpracy i przynależności do jednej, solidarnej wspólnoty. Ważne jest, by praca służyła rozwojowi osobowemu i rozwojowi innych ludzi (dobro wspólne).
Poprzez pracę człowiek wypełnia ciążące na nim obowiązki wobec siebie,
rodziny i społeczeństwa, a w pewnym sensie i całej ludzkości (Fel, 2012:
213–214; Dobrychłop, Prüfer, 2012).
Podkreślanie etycznych aspektów pracy oznacza, że wymiar etyczny nie
może być czymś zewnętrznym w stosunku do problemów gospodarczych,
lecz jest to wymiar wewnętrzny i podstawowy. Funkcjonowania nie zapewnia gospodarce wyłącznie samoregulacja rynkowa, lecz potrzebna jest racja etyczna, by gospodarka funkcjonowała dla człowieka. Poprzez aksjologię pracy możemy przyczyniać się do niwelowania negatywnych aspektów
pracy ludzkiej oraz promowania humanizmu pracy i solidarności świata pracy. Praca ludzka to – jak słusznie zauważył Władysław Jacher – ,,wszelki
wysiłek ludzki, charakteryzujący się tym, że jest on podjęty celowo i świa-
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domie przez osobę dla osiągnięcia pewnego dobra. Mówiąc w skrócie: praca to wysiłek psychofizyczny, twórczy, celowy, świadomy, człowieka w dążeniu do dobra, posiadający znaczenie społeczne” (Jacher, 2003: 35). Jacher podkreśla, że człowiek jest punktem wyjścia i punktem dojścia wszelkich przejawów życia społecznego, w tym i życia zawodowego. Rozwoju
ekonomicznego nie należy nigdy oddzielać od dążenia do integralnego rozwoju człowieka i społeczeństwa.
Trzeba uczynić wszystko, aby praca, każda praca, nie straciła swojej
właściwej godności (humanizacja pracy ludzkiej), lecz przyczyniała się do
rozwoju. Poprzez pracę człowiek może zbudować osobowość moralną, która jest zwielokrotnieniem jego naturalnych zdolności do wartościowania moralnego osoby ludzkiej (Grzybek, 2007: 184). Potrzebna jest swoista „praca
nad pracą”, by praca prowadziła nie tylko do udoskonalania rzeczy (produkty
pracy), ale przede wszystkim udoskonalała człowieka pracującego. Należy
ustawicznie przywracać pracy ludzkiej wymiar moralny (praca jako wartość
moralna), oraz promować postawy bardziej „być” niż „mieć” (Dembinski, Baretta, 2014: 147; Kozek, 2011). Każda praca – czy to fizyczna czy umysłowa, twórcza czy odtwórcza, praca kierownicza czy niekierownicza – zasługuje na szczególny szacunek, ponieważ za każdą pracą stoi zawsze żywy
podmiot, osoba ludzka, stąd praca ludzka bierze swoją wartość i godność.
Współcześnie zmieniają się warunki i konteksty, w których wykonywana jest praca, jej charakter i formy. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, wraz ze zmianami strukturalnymi i przejściem do gospodarki rynkowej, ulegał pozytywnym zmianom etos pracy. Zyskały na znaczeniu wartości materialno-egzystencjalne pracy, pewność jej posiadania. Praca i wykształcenie są traktowane jednak przez wielu instrumentalnie (wysokie zarobki), a sam etos pracy w swej warstwie realizacyjno-osobowościowej nie
uległ istotnym zmianom. Kształtujący się etos pracy ma charakter bardzo
niespójny i labilny w różnych wymiarach. Niektórzy socjologowie (np. Władysław Jacher i Urszula Swadźba) wskazują na kształtowanie się nowego etosu pracy w młodym pokoleniu. Wartość pracy wzrasta, oprócz wartości materialno-egzystencjalnych młodzi ludzie dążą do wartości samorealizacyjnych poza pracą. Tzw. komunikatywny etos pracy staje się symptomem zmiany w systemie wartości młodego pokolenia (Jacher, 2008: 374).
Zmieniają się formy i organizacja pracy, zmienia się etos pracy. Danuta
Walczak-Duraj określa zmiany etosu pracy jako przejście od grupowego do
zindywidualizowanego i rozproszonego etosu pracy (Walczak-Duraj, 2017;
2018). Wymiar moralny pracy pozostaje bez zmian. Człowiek ze swoją osobową godnością pozostaje podmiotem pracy („praca dla człowieka, a nie
człowiek dla pracy”) i centrum życia społecznego. Należy angażować się na
rzecz człowieka, każdego człowieka i wszystkich ludzi, na rzecz pełnej ich
godności, zakładając, że jest nią ludzka i duchowa wartość człowieka jako
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pracownika, który ma prawo do tego, żeby wytwór jego pracy przyczyniał
się w równym stopniu do jego własnego dobrobytu, jak i do dobrobytu całego społeczeństwa. Należy opracowywać nowe sposoby organizacji pracy
i jej struktur zgodnie z potrzebami, jakie wypływają z godności człowieka
pracy, z jego życia w rodzinie i ze wspólnego dobra w społeczeństwie.
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Human work as moral worth and social bonds
(with reference to Prof. Władysław Jacher’s thought)
Summary

Human labour realized together with others in a social setting is an important factor of social bonds.
It is attained as a result of fulfilment of social roles and held work-related positions. The relations and
interdependencies between people are then created. The personal and social dimension of work is especially
characteristic in the moral sphere. Work is not only the manufacturing of objects but is also an activity with
others and for others. Thus, in some cases, enterprise is compared to family. Management and workers
cooperate jointly and devotedly, to decrease the burdens of work and ameliorate mutual relations.
The homo faber and homo oeconomicus concepts need to be supplemented by the homo cooperativus, homo moralis and homo solidaris concepts. The paper consists of three parts: a) human work as
a moral value; b) human work as the source of social bonds; c) solidarity dimension of social bonds at
work. Reflections on work as a moral value refer to Władysław Jacher’s sociological and axio-normative
research on human work and to Catholic social teaching.
Keywords: human work as a moral value, work ethos, social bonds, solidarity dimension
of work

Janusz Mariański: Praca ludzka jako watrość moralna a więzi społeczne…
Streszczenie

Praca ludzka realizowana wspólnie z innymi i w społecznym układzie jest ważnym czynnikiem więzi społecznej. Wytwarza się ona w wyniku realizowanych ról społecznych i zajmowanych pozycji zawodowych. Tworzą się wówczas związki i zależności łączące ludzi. Osobowy i społeczny wymiar pracy jest
szczególnie charakterystyczny na płaszczyźnie moralnej. Praca nie jest tylko wytwarzaniem czegoś, ale jest
działalnością z kimś i dla kogoś. Dlatego też niekiedy przedsiębiorstwo jest porównywalne z rodziną. Kadra kierownicza i robotnicy współdziałają zgodnie i ofiarnie, aby zmniejszyć uciążliwości pracy i polepszyć
wzajemne relacje społeczne. Koncepcja homo faber i homo oeconomicus wymaga uzupełnienia koncepcją homo cooperativus, homo moralis i homo solidaris. Artykuł składa się z trzech części: a) praca ludzka jako wartość moralna; b) praca ludzka jako źródło więzi społecznych; c) solidarnościowy wymiar więzi
społecznych w pracy. Rozważania nad pracą jako wartością moralną nawiązują do badań socjologicznych
i aksjologiczno-normatywnych nad pracą ludzką Władysława Jachera oraz do katolickiej nauki społecznej.
Słowa kluczowe: praca ludzka jako wartość moralna, etos pracy, więź społeczna, solidarnościowy wymiar pracy.

Janusz Mariański – doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany profesor
socjologii religii i socjologii moralności Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, wykładowca w Wyższej
Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, członek Komitetu Socjologii PAN. Przedmiotem jego zainteresowań
badawczych są: socjologia moralności, socjologia religii i katolicka nauka społeczna. W 1997 roku otrzymał
nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest autorem około 1000 artykułów
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Kultura i więzi społeczne
Przypadek Tunezji
Kultura ma wiele definicji i sposobów jej wyjaśniania. Z punktu widzenia
podjętego tematu interesujące wydaje się rozumienie kultury jako produktu
społecznego, zwłaszcza w kontekście transformacji świata znaczeń. Kultura
staje się współczynnikiem sensów podzielanych przez grupę. Inaczej mówiąc, społeczność staje się ciałem, poprzez które kultura jest wypowiadana,
animowana, realizowana i cementowana. Kultura w skali makrospołecznej
tworzy wizję formującą naszą osobowość, a także – jako konstrukt w skali mezo- i mikrospołecznej – wyraża sposób rozwiązywania problemów powstających w relacjach społecznych. Emile Durkheim określał kulturę jako
świadomość kolektywną albo wrzenie (zob.: Durkheim, 2010), a Pierre Bourdieu jako habitus, legitymujący się przemocą symboliczną, który wyraża
reminiscencję grupy w jednostce (Bourdieu, 1980: 88, 90–93).
Historycznie Tunezja ukazuje się jako ziemia spotkań wielu kultur, swoisty tygiel wpływów tak europejskich jak i afrykańskich, a także Zachodu
i Orientu. Propagowane od średniowiecza islamizacja i arabizacja, lokują kraj
w strefie kultury arabsko-muzułmańskiej (zob.: Bessis, 2019; Dziubiński, 1994).
Temat kultury i więzi społecznej w Tunezji omawiam skupiając się
na więzi pokrewieństwa, więzi wynikającej z wyboru uczestnictwa i więzi
uczestnictwa organicznego1. Te trzy wyróżnione rodzaje więzi przedstaNieco inne spojrzenie na więź społeczną przedstawiam w artykule: A. Barska,
Przemiany więzi społecznej w krajach Maghrebu. W: Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw.
dr. hab. Władysława Jachera. T. II: Wartości i więzi społeczne. Red. U. Swadźba, B. Pactwa,
M. Żak. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 133–144.
1
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wiam w kontekście solidarności i daru, oraz dokonujących się transformacji, zwłaszcza zachowań po rewolucji jaśminowej (2011). Podstawę analizy
stanowi literatura zastana.

Wokół więzi społecznej
Pojęcie więzi społecznej jest polisemiczne. Władysław Jacher w rozprawie Więź społeczna w teorii i praktyce (1987) diagnozował problematykę więzi społecznej, a także nakreślił możliwości jej zastosowania w badaniach obejmujących sferę mikro- i makrostruktur. Recepcję więzi społecznej
w polskiej socjologii zestawił z koncepcjami badaczy europejskich i amerykańskich, wskazując na trudności w jednoznacznym definiowaniu terminu.
Słownik socjologiczny określa więź społeczną jako „ogół stosunków, relacji
i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością, ośrodkami kontroli
społecznej lub inną jednostką” (Olechnicki, Załęcki, 1997: 244). Inaczej mówiąc, są to wszelkie relacje występujące między ludźmi oraz identyfikujące
jednostki z grupą, czyli wspólnotą. Istotę wspólnoty można określać w perspektywie podobieństwa stylów życia, poglądów, wartości, a także współdziałania, które jest jednocześnie współoddziaływaniem odrębnych i różnych od siebie istot, jest tym, co jest między nimi, jest słowem i w wyrażeniu ja i ty i on. Innymi słowy to więzi wytwarzają wspólnotę, a nie wspólnota więzi” (Marody, Giza-Poleszczuk, 2004: 105).
Serge Paugam w wywiadzie udzielonym Anne Châteauneuf-Malclès
stwierdza, iż więź społeczna „oznacza zarówno pragnienie wspólnego życia, wolę łączenia rozproszonych jednostek, jak i dążenie do głębszej spójności społeczeństwa jako całości” (Châteauneuf-Malclès, 2012). Definicja/e
więzi społecznej akcentują zarówno ochronę jak i uznanie, uwydatniają też
znaczenie socjalizacji zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Właśnie socjalizacja pierwotna, powiązana z rodziną szeroko rozumianą, zapewnia ochronę
(opieka fizyczna) i uznanie (bezpieczeństwo emocjonalne). Natomiast socjalizacja wtórna wskazuje na kontakty jednostki z innymi osobami, grupami czy instytucjami. Pierre Bouvier, definiując kapitał społeczny jako znak
więzi społecznej, wskazuje na uznanie. Kapitał społeczny cechuje związek
permanentny wzmacniany uznaniem bliskości między członkami grupy, co
pozwala na otwarcie drogi wymiany i udział w kapitale społecznym grupy.
Występujące w podstawach tych relacji wymiany materialne i symboliczne stają się ważne, gdy zyskują uznanie w grupie. Ponadto te całkowite
związki są użyteczne, albowiem pokazują, że kapitał społeczny funkcjonu-
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je przede wszystkim na bazie korzyści i że może redukować zarówno dobra materialne jak i symboliczne (Bouvier, 2005: 33).
Przekonanie o pewnym rozpadzie więzi społecznej podziela wielu socjologów. Najczęściej przywoływanym argumentem okazuje się osłabienie
integrującej roli instytucji, takich jak: rodzina, szkoła, praca, ochrona społeczna. W debatach publicznych pojawia się wątek spadku spójności społecznej (a czasem jedności narodowej), trudności w integracji społecznej
i zawodowej, niepowodzenie lub nawet brak integracji niektórych populacji
(biednych, marginalnych, imigrantów), wycofanie tożsamości, rosnący partykularyzm i komunitaryzm itp. (Châteauneuf-Malclès, 2012). Pierre Bouvier pisze, że „utratę więzi łączy się z sukcesem jednostki, który tłumaczy się inkluzją, wynagradzaniem, konsumpcją i zadowoleniem z posiadanych przedmiotów” (Bouvier, 2005:18).
Złożoną problematykę więzi społecznej odsłaniają typologie, budowane na podstawie różnych kryteriów (zob.: Turowski, 1993: 85–94; Rybicki,
1979: 676; Paugan, 2008: 24). Wykorzystując terminy „uznania” i „ochrony”
odwołuję się do więzi opartej na pokrewieństwie, więzi wynikającej z wyboru uczestnictwa i uczestnictwa organicznego.
Więź krewniacza, oprócz kwestii prawnych dotyczących pochodzenia,
obejmuje socjalizację pierwotną i identyfikację z tą więzią, co zapewnia
jednostce ochronę (opieka fizyczna), jak i uznanie (bezpieczeństwo emocjonalne).
Więź uczestnictwa oznacza kontakty jednostki z innymi osobami, różnymi grupami i instytucjami, od których nabywa wiedzę. Miejsc tej socjalizacji
jest wiele: sąsiedztwo, zespoły, grupy przyjaciół, społeczności lokalne, instytucje religijne, sport, kultura itp. W trakcie społecznego uczenia się jednostka jest jednocześnie ograniczona potrzebą integracji i jest autonomiczna w zakresie, w jakim może zbudować własną sieć powiązań, na podstawie której może budować swoją osobowość pod okiem innych. Ta więź
obejmuje kilka form nieograniczonego przywiązania. Formację pary można
uznać za jedną z nich. Jednostka integruje się z inną siecią rodzinną niż
jej własna. Poszerza swój krąg przynależności. Pozostaje to jednak uwarunkowane szeregiem społecznych determinacji.
Więź uczestnictwa organicznego różni się od poprzedniej tym, że charakteryzuje się uczeniem się i wykonywaniem określonej funkcji w organizacji pracy. Ta więź powstaje w obrębie szkoły i rozciąga się na świat
pracy. Aby przeanalizować więź uczestnictwa organicznego, należy wziąć
pod uwagę nie tylko stosunek do pracy, ale także stosunek do zatrudnienia szeroko rozumianego. Innymi słowy, integracja zawodowa oznacza nie
tylko rozkwit pracy, ale także przywiązanie poza światem pracy do podstawowej ochrony.
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Od więzi do solidarności
Uznanie, które wyraża się na poziomie różnych kategorii więzi (więzi
uczuciowe, więzi krwi, więzi pochodzące z wyboru, więzi narzucone itd.)
może stanowić fundament solidarności. W końcu XIX wieku Emil Durkheim
w rozprawie O podziale pracy społecznej dokonał analizy kategorii, wyróżniając dwa typy solidarności: solidarność mechaniczną i solidarność organiczną. Solidarność mechaniczna akcentuje podobieństwo, wspólnotę uczuć
i wierzeń, polega na zbieżności tożsamości pomiędzy jednostką a całym
społeczeństwem i kształtowaniu jej na jego podobieństwo. Solidarność organiczna wynika z współzależności, zróżnicowania społecznego, indywidualizacji zarówno jednostki, jak i zbiorowości. Cechuje społeczeństwa rozwinięte i polega na wadze tożsamości indywidualnej i potrzeb jednostki (Durkheim, 1999).
Słowo „solidarność” objawia zatem podwójny sens, odnosi się bowiem
do jednostki i do zbiorowości. Fundament solidarności stanowi podobieństwo wartości, wyobrażeń oraz ról. Solidarność w społeczeństwach arabsko-muzułmańskich jest nie tylko powinnością, obowiązkiem moralnym wynikającym z religii, ale także codziennym działaniem społecznym, rezultatem nierozerwalnych form relacji społecznych, które wiążą członków wspólnoty wywodzących się od tego samego przodka. Wybitny myśliciel, Ibn
Khaldun (1332–1406) w badaniach nad społeczeństwem Północnej Afryki
uznał, że czynnikiem, który mobilizuje je do współpracy, jest asabijja, czyli
poczucie przynależności do grupy, więzi krwi i solidarność społeczna (zob.
za: Bielawski, 2000: 96–97).
Wzajemna pomoc stanowiła w islamie imperatyw kategoryczny, zwłaszcza że społeczeństwo było nieegalitarne, obejmujące jednostki o zróżnicowanym statusie społecznym. Jałmużna (zakat), jako obowiązek religijny,
wpisywała się w te ramy. Lilia Ben Salem pisze m.in., że solidarność jest
jednym z kluczy etyki islamskiej: występowała już w społecznościach plemiennych przedislamskich (Ben Salem, 1994: 125). Abdelwahab Bouhdiba
określa solidarność jako wartość, która jednoczy, a także jako więzi interpersonalne, jako swoisty fundament etyczny. Ów badacz tunezyjski stwierdza m.in.: „Solidarność z członkami rodziny i solidarność z członkami wspólnoty islamskiej miała ten sam sens. Koran stanowił podstawy systemu
wartości” (Bouhdiba, 1980: 285). Bouhdiba wskazuje na podwójny aspekt
więzów solidarności, sakralny i społeczny, akcentując solidarność jako istotną wartość w reprodukcji społeczeństwa, a interesy kolektywne uznaje za
najważniejsze, co z kolei sugeruje swoisty rodzaj solidarności mechanicznej, gdzie formy życia społecznego są w najwyższym stopniu przypisane
grupie. Pojawia się zatem imperatyw sakralny, a z drugiej strony impera-
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tyw społeczny. Relacje między członkami wspólnoty są relacjami braterskimi, a nie kontraktowymi.
Solidarność to z jednej strony wartość nacechowana religijnie, a z drugiej – działanie społeczne głęboko osadzone w pamięci rodzin. Na poziomie
solidarności rodzinnej pokrewieństwo można przedstawić na trzech płaszczyznach: ekspresyjnej, instrumentalnej i normatywnej. W pierwszym przypadku wskazuje się na relacje między aktorami grupy krewniaczej. Druga
płaszczyzna obejmuje tzw. wzajemną pomoc, którą stanowią: pomoc finansowa, usługi domowe, wsparcie moralne, udzielenie schronienia, opieka nad
dziećmi. Płaszczyzna normatywna dotyczy norm wsparcia. Obowiązek solidarności może wynikać z więzów krwi, powiązań rodzinnych, lęku przed
plotkami, potrzeby uznania wspólnoty. Wzajemna pomoc jest sensem tych
więzi, które stanowią podwalinę i można je identyfikować już poprzez percepcję. Więzi uczuciowe są bardzo ważne, a wymiar uczuciowy pomocy objawia obowiązek, który można tłumaczyć poprzez kontrolę społeczną. Solidarność wyróżnia powiązanie m.in. z interesami materialnymi.
W kategorię solidarność wpisuje się koncepcja daru. Marcel Mauss
w Szkicu o darze opisuje system świadczeń całościowych i przeciwświadczeń (contre-prestations), które rządzą cyklem wymian o charakterze dobrowolnym i – jak się wydaje – swobodnym i darmowym. Wymiana, o której pisze, obejmuje nie tylko dobra konsumpcyjne, czy przedmioty użyteczne ekonomicznie, ale także odnosi się do uprzejmości, uczt, obrzędów,
tańców, świąt. Szczególnie potlacz określa ten system całkowitych świadczeń, który mieści w sobie rywalizację i destrukcję dóbr. Traktując dar jako
fakt społeczny, powiązany z instytucjami religijnymi, prawnymi, politycznymi, uosabia wyraźne znamiona gościnności, ale nie bezinteresownej, niekiedy wymuszanej i wyrachowanej (Mauss, 2001: 167–173). Jak pisze Naima
Benabdelali dar odgrywa rolę centralną w cywilizacji kupieckiej arabsko-muzułmańskiej, która jest oparta o społeczeństwo zajmujące się handlem, czyli wymianą przedmiotów. Charakteryzuje się etosem szlachetności. Dar jest
instytucją społeczną, występująca na wszystkich poziomach. Chroni przed
nieszczęściem, uchodzi za wieczny skarb, znak dobrej wiary, znak szlachetności. Nawiązując do Maussa, Benabdelali dowodzi, że fakt dawania stanowi atrybut władzy i prestiżu (Benabdelali, 1999: 44–48).
Solidarność pojawia się w postaci nieformalnej i formalnej. Pierwsza dotyczy rodziny, a także wszystkich członków grupy. Solidarności formalne wyróżniają się wyrównywaniem niewystarczającego zaopatrzenia ekonomicznego i kapitału społecznego. Różnica polega na tym, że solidarność rodzinną cechuje zaufanie i wsparcie każdego, kto potrzebuje pomocy. Solidarność stanowi swoisty fundament tunezyjskiej rodziny tradycyjnej, jednostka
ma bowiem określone miejsce, co poniekąd odpowiada „solidarności mechanicznej” i oznacza dominację grupy nad jednostką. Solidarności niefor-
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malne wypływały z sytuacji, w których grupy podstawowe (prymarne) narzucały obowiązek silny społecznie, nie dając wyboru jednostce, przywiązanej do formy więzi, gdzie wartości i działania kolektywne cementowały
grupę (Ben Amor, 2011: 45).

Transformacja więzi społecznej w Tunezji
Wraz z odzyskaniem niepodległości (1956) zmieniają się relacje w społeczeństwie tunezyjskim. Za najważniejsze przedsięwzięcia kształtujące
nową konfigurację rodzinną i społeczną należy uznać działania ustawodawcze. Ogłoszony w 1956 kodeks prawa rodzinnego (Le Code du Statut Personnel – CSP) zawiera m.in. paragrafy mówiące o rodzinie monogamicznej, zakazując związków poligamicznych, a zatwierdzona przez parlament w 1959 roku konstytucja (nowelizowana w 2014) przyznaje kobiecie
i mężczyźnie prawo do edukacji i wynagradzanej pracy, a także inne prawa
i przywileje. Także szkoła niewątpliwie spełniła rolę swoistej dźwigni społecznej i przyczyniła się do wzrostu kapitału społecznego Tunezyjek i Tunezyjczyków. Świat pracy, zwłaszcza zatrudnianie kobiet (zob. Ben Salem,
2009: 156), także migracja wewnętrzna, były potężnym motorem zmian.
W kontekście dokonujących się przeobrażeń należy odnotować nowe
konfiguracje rodzinne i nowe przejawy solidarności, fundamentu więzi społecznej. Swoistej ewolucji doświadcza sama rodzina, przeistaczając się
z tradycyjnej (poszerzonej) w nowoczesną, a także w konfiguracje hybrydowe. Pojawienie się rodziny nuklearnej naruszyło tradycyjną więź, wywołując kryzys ekonomiczny, zwłaszcza rodziny poszerzonej. Pomimo postępujących zmian, jak pisze Ben Amor „rodzina tunezyjska aktualnie wydaje
się chronić niektóre zachowania znamienne dla rodziny poszerzonej, których kontynuacja przejawia się na rozmaitych poziomach” (Ben Amor, 2011:
63). Novum polega m.in. na finansowaniu studiów, wsparciu finansowanym
w przypadku utraty pracy, pomocy w zatrudnieniu.
Przemiany, zarówno w skali makro jak i mikro, sprzyjają przejściu ze
stylu funkcjonowania więzi skupionej na grupie i instytucjach do stylu przysposabiającego przestrzeń jednostkom, czyli dążeniu do indywidualizmu. Ta
nowa rzeczywistość pomaga indywidualizacji, konkretyzującej się w niektórych obszarach uspołecznionych, zwłaszcza w świecie pracy. Inaczej mówiąc, aktywność zawodowa, kompetencje i przynależność rodzinna definiują tożsamość jednostek. To szczególne dążenie do indywidualizmu wiąże
się z wykształceniem i rynkiem pracy.
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W ramach aktywizacji lokalnej relacje sąsiedzkie przyjmują inne postaci. Społeczność włącza się bowiem w programy odpowiadające interesom
grupy (Laroussi, 2009: 158). Również organizacje pozarządowe działają na
zasadzie bliskości (sąsiedztwa) i współżycia w grupie. Kształtuje się też ścisła współpraca emisariuszy lokalnych z mieszkańcami (np. dzielnicy). Ich
rola jest znacząca zwłaszcza w stosunku do kobiet, którym oferują nie tylko
wiedzę, ale wymianę doświadczeń i możliwość pokonania trudności zawodowych czy uzyskania kredytu (Laroussi, 2009: 238). Jak pisze Ben Amor,
kredyt jest przejawem mechanizmów działania solidarności w dzielnicach,
które stanowią środowisko społeczne charakteryzujące się więzią wspólnotowości, bliskości, solidarności, tworząc idealny teren dla rozprzestrzeniania
się informacji, innowacji, wymiany, ale także udzielania się i naśladowania
(Ben Amor, 2011: 118–150).
Aktywność stowarzyszeniowa kształtuje inny styl relacji w ramach grupy,
tworzy się bowiem swoista więź społeczna, kreowana wokół beneficjentów,
którzy stają się aktorami solidarności „sąsiedzkiej”. To ustanawia instytucję
„grupy solidarnej”, gdzie każdy jest odpowiedzialny za spłaty kogoś innego
(Laroussi, 2009: 153), a finanse grupy – określanej jako solidarna – stanowią o więzi społecznej (Laroussi, 2009: 170). Przykładem swoistej autonomii rodziny są mikrokredyty2 i mikroprzedsiębiorczość, które stwarzają warunki do podejmowania różnych form działania w celu polepszenia sytuacji ekonomicznej. Z mikrokredytu korzystają często kobiety wywodzące się
z warstw ubogich, zaangażowane w tworzenie niezależnej aktywności, aby
przetrwać, a także kobiety z dyplomami wyższych uczelni, wykorzystujące
swoje wykształcenie i uznanie społeczne. Skala możliwości jest szeroka:
od założenia własnej firmy po szkolenia, staże zawodowe itp. Mikrokredyty – pobierane w celach komercyjnych, bądź jako pomoc materialna – stanowią formę udziału w ekonomii rodzinnej, zachęcając kobiety do zobowiązań na rzecz życia codziennego i wspólnoty. Houda Larousssi, analizując
mikrokredyty, przedstawia je jako narzędzie emancypacji kobiet i ich indywidualizacji. Kobiety ubiegające się o nie, działają w ramach sektora nieformalnego (handel korzenny, krawiectwo, sprzedaż owoców i warzyw, fryzjerstwo itd.) (Laroussi, 2018: 35–41).
Ponadto wzmacniają kapitał społeczny beneficjentów: czasami, jak pisze Laroussi, kobieca aktywność generuje lub ułatwia tworzenie sieci pomocy i wsparcia „które pozwalają wzmocnić kapitał wiedzy” (Laroussi, 2009:
167). Mikrokredyt w kontekście więzi społecznej przynosi korzyść kapitałoW Tunezji główną instytucją mikrokredytową, z której korzystają przede wszystkim kobiety jest Enda inter-arabe, międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit
założona w 1990 roku w Tunisie. Reguluje go dekret z mocą ustawy nr 88 z dnia 24
września 2011 r. w sprawie stowarzyszeń [Enda Inter-Arabe 2019]. 72% kobiet korzysta
ze swoich kredytów ze stopą odzysku wynoszącą 75% [Ben Salem, 2017].
2
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wi społecznemu, albowiem pozwala na inicjowanie różnych przedsięwzięć.
W okresie postrewolucyjnym (po 2011 roku) mikrokredyt stał się narzędziem
dla lokalnej integracji i budowania tożsamości zwłaszcza poprzez zakładanie tzw. grup solidarności. Osadzony w solidarności małżeńskiej, rodzinnej i wspólnotowej, a oferowany kobietom, ujawnił ich zdolność do wyzwolenia się i zdobycia pewności siebie (Laroussi, 2018: 11–12). Mikrokredyt
może być przyznany jednostce lub grupie, wspólnocie odpowiedzialnej za
zaangażowanie i spłatę, co odpowiada kształtowi więzi społecznej. Sposób
zarządzania zobowiązaniami dowodzi zaufania i wzajemnego zrozumienia.
Mikroprzedsiębiorczość, najczęściej nieformalna, zachęcała do działania w podwójnej perspektywie: generowania dochodów i tworzenia miejsc
pracy. Przedsiębiorczość kobiet miała ważne implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego i politycznego kraju, dla zmniejszenia ubóstwa, ponieważ kobiety zazwyczaj przeznaczają większą część swoich dochodów
i czasu na zdrowie, edukację i szkolenia, dobrobyt rodzin i społeczności
(Laroussi, 2018).
Konstrukcja czy kształt więzi społecznej działa na zasadzie wyrównywania lub osłabiania relacji w grupie. W centrum sieci występuje niekiedy
grupa rodzinna, jako podpora kapitału społecznego aktorów, jak np. w przypadku przedsiębiorców, którzy muszą integrować się ze światem ekonomicznym i siecią rodzinną. Sieci rodzinne, koledzy z pracy, sąsiedzi i przyjaciele wnoszą swój wkład w rozmaitym stopniu. To oparcie bezwarunkowe we
wszystkich okolicznościach wiąże się z wymianą daru.
Lokalne działania (jako współodpowiedzialność) wyrażają się przyuczaniem grup i zarządzaniem partycypacyjnym. Lokalny pakt społeczny jest
budowany na co dzień w ramach uzupełnienia i działań ciągłych w stosunku do populacji zajmujących się rzemiosłem, drobnym handlem. Solidarności budowane w kręgach lokalnych uwydatniają możliwości wsparcia najbiedniejszych.

Zakończenie
Rodzina tunezyjska, pomimo dokonujących się zmian, pozostaje swoistym schronieniem i bezpieczeństwem solidarnych jednostek. Przynależność religijna i kulturowa dowodzą trwania żywej i aktywnej więzi społecznej, więzi naznaczonej zmianami strukturalnymi.
Więzi społeczne to możliwość polegania na kimś i liczenia na kogoś,
dzielenia wzajemności, doznania emocjonalne, a także dążenie do głębszej
spójności grupy społecznej. Równocześnie ważne są dla, z jednej strony,
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uznania, poczucia własnej wartości, z drugiej strony, to kapitał społeczny, działający w oparciu o trwałe powiązania pielęgnowane przez bliskość
między członkami grupy w społeczeństwie tunezyjskim, w którym tradycyjna solidarność jest fundamentem samego istnienia grupy. W ramach więzi
rodzinnych wsparcie polega m.in. na finansowaniu studiów, czy pomocy
w zatrudnieniu, a przede wszystkim na budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Więzi wynikające z wyboru uczestnictwa obejmują sąsiadów, przyjaciół, społeczność lokalną, instytucje religijne. Dla Tunezyjczyków i Tunezyjek tradycyjna solidarność stanowi filar islamskiej etyki. Nakaz daru jest
głęboko osadzony w solidarności, fundamencie więzi społecznych. Analizowane zjawiska mikrokredyty i mikroprzedsiębiorczość lokują się w obszarze
więzi uczestnictwa organicznego; swoją siłę wzmacniają czerpiąc z kultury. Kultura tradycyjna przypisywała kobietom role rodzinne, a kultura nowoczesna nakłania je do podjęcia nowych wyzwań.
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The culture and social bonds
The case of Tunisia
Summary

The article depicts transformations of social bonds in three dimensions: blood relationships, bonds resulting from choice, and organic participation. These three honourable mentions of the bond were presented
in the context of solidarity, gift and transformations taking place. Bonds of the blood relationship stress the
origin, while relationships resulting from choice indicatecontacts of individuals with other people, also with
groups and institutions from which they learn. Finally, bonds of organic participation are characterized by
teaching and fulfilling a specific function in the labour organization. Transformations taking place have not
ousted the principle of family mutual aid and solidarity among generations, taking various forms depending
on the social environment.
Keywords: Tunisia, social bond, culture, solidarity, reciprocity principle, socialization

Streszczenie

Artykuł ukazuje przemiany więzi społecznej w trzech wymiarach: pokrewieństwa, więzi wynikającej
z wyboru uczestnictwa i więzi uczestnictwa organicznego. Te trzy wyróżnienia więzi zostały przedstawione
w kontekście solidarności i daru oraz dokonujących się transformacji. Więzi pokrewieństwa akcentują
pochodzenie, więzi wynikające z wyboru uczestnictwa oznaczają kontakty jednostek z innymi osobami,
również grupami i instytucjami od których nabywa wiedzę, a więź uczestnictwa organicznego charakteryzuje się uczeniem i wykonywaniem określonej funkcji w organizacji pracy. Dokonujące się przemiany
nie wyrugowały zasady wzajemnej pomocy rodzinnej i solidarności między generacjami, przybierając różne
formy w zależności od środowiska społecznego.
Słowa kluczowe: Tunezja, więź społeczna, kultura, solidarność, zasada wzajemności, socjalizacja

Anna Barska – profesor nauk społecznych; socjolożka i antropolożka kultury. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących kręgu kulturowego krajów Maghrebu (Tunezji, Algierii
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i Maroka). Zajmuje się wielokulturowością, transkulturowością, statusem kobiet i problematyką związaną
z ciałem. W krajach Maghrebu spędziła 7 lat, prowadząc badania m.in. stylu życia, sytuacji kulturowej
i społecznej. Opublikowała m.in. Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym (Opole 1994), Konflikt kulturowy w społeczeństwie algierskim w drugiej połowie XX wieku (Opole 1998), Świat
kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności (Opole 2012), Ukryte za zasłoną w Maghrebie. Kobiety w działaniu/działania kobiet (Opole 2018).
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Konflikt i więź społeczna –
o wielości porządków normatywnych
Wstęp
Konflikt społeczny i więź postrzegane są zazwyczaj jako zjawiska przeciwstawne, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. W myśl
rozróżnienia Ralfa Dahrendorfa (1968) problematyka więzi społecznej sytuowana jest w obrębie teorii integracyjnych, natomiast konflikt społeczny to
zjawisko mieszczące się w nurcie koercyjnym. Konflikty uznawane są bardzo często za przyczynę i przejaw rozbicia istniejących więzi, z kolei silne
więzi, jak się zakłada, nie dopuszczają do powstawania konfliktów. W artykule kwestionuje się to stanowisko. Celem podjętych rozważań jest zbadanie wzajemnych relacji występujących między tymi zjawiskami, co może
w istotny sposób wzbogacić zarówno teorię konfliktu społecznego, jak i teorie więzi społecznej, a także przełożyć się na wnioski praktyczne. W pierwszej części opracowania podjęta zostaje próba odpowiedzi na pytanie czym
jest więź społeczna i czy zjawisko takie realnie występuje?; czy należy je
traktować wyłącznie jako fenomen psychiczny, czy też istnieje w sposób
obiektywny? Inna kwestia dotyczy tego, czym się różni więź od integracji
społecznej i systemowej? Odpowiedź na te pytania pozwala badać procesy powstawania więzi i wyodrębnić jej poszczególne rodzaje, co ma istotne znaczenie dla zagadnień wiążących się z problematyką regulacji i rozwiązywania konfliktów społecznych. W części drugiej analizuje się wzajemne relacje między więzią a konfliktem społecznym, traktując te zjawiska nie
jako przeciwieństwo, lecz jako bieguny kontinuum. Występowanie konfliktu
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nie wyklucza istnienia więzi między stronami. Wskazuje się, że strony konfliktu łączy specyficzny typ więzi, którą nazwano więzią konfliktową. Z kolei
niektóre konflikty, czy też incydenty konfliktowe, mogą prowadzić nie tylko
do większej integracji społecznej lecz także do wzmocnienia więzi. W trzeciej części proponuje się ujmowanie konfliktów społecznych w kategoriach
walki o reguły życia społecznego. Konflikt jest następstwem niezgodności
reguł postępowania stron. Takie spojrzenie na to zjawisko pozwala wykorzystać do analizy konfliktów perspektywę interpretatywną oraz odsunąć na
nieco dalszy plan dominujące podejście, w którym konflikt jest rozumiany
wyłącznie jako walka o władzę i rzadkie zasoby. Proponowane tu ujęcie pozwala wykroczyć także poza debatę wyznaczaną przez spór funkcjonalizmu
i teorii konfliktu w kierunku socjologii życia codziennego. Konflikt jest następstwem postępowania przez strony według odmiennych reguł, w szczególności dotyczy to odmiennych sposobów definiowania sytuacji i antycypowania zachowań partnerów. Kolizja sposobów zachowania wynikających
z odmiennych przesłanek, milcząco przyjmowanych założeń i zróżnicowanej
wiedzy aktorów pozwala mówić o wielości porządków normatywnych. Naruszenie tych nie zawsze uświadamianych sobie reguł prowadzi często do
incydentów konfliktowych lub otwartej konfrontacji. Rozpoznanie tych reguł
zachowania oraz stosowanych w praktyce sposobów ich koordynacji stanowi główny przedmiot zainteresowania w końcowej części artykułu.

Problem więzi społecznej
Pojęcie więzi społecznej należy do kanonu podstawowych terminów socjologicznych, tym niemniej jego rozumienie ciągle wzbudza niejasności.
W wielu współczesnych słownikach i leksykonach socjologicznych hasło
„więź społeczna” w ogóle nie występuje. Pojęcie więzi zastępuje się terminem
„integracja”, dokonując za Davidem Lockwoodem rozróżnienia na integrację
społeczną i systemową (Holmwood, 2006: 576; Lockwood, 1964). Integracja
może być następstwem istnienia więzi społecznych, ale także występowania innych czynników. Integracja społeczna dotyczy relacji międzyludzkich (w małych grupach, społecznościach lokalnych), integracja systemowa zachodzi na poziomie ponadjednostkowym, w obrębie całych systemów
i podsystemów społecznych. Te dwa typy integracji są z sobą w sposób
nieunikniony powiązane. Emil Durkheim – analizując przemiany sposobów
organizacji współczesnych społeczeństw, dokonujące się pod wpływem podziału pracy – posługiwał się terminem „solidarność” (Durkheim, 1999). Pojęcie „więzi społecznej” zrodziło się w kontekście próby odpowiedzi na jedno
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z podstawowych pytań socjologii, dotyczące powstawania różnych całości społecznych wykazujących jakiś stopień wewnętrznej integracji. Skoro
istnienie takich całości nie budzi wątpliwości, gdyż można je obserwować
„gołym okiem”, to trzeba zakładać, że muszą występować jakieś czynniki
wiążące poszczególne jednostki oraz grupy w większe całości. Ogół tych
hipotetycznych czynników nazwano więzią społeczną. Powstanie terminu
łatwo prowadzi do uznania realnego istnienia jego desygnatu. Takie ujęcie
problemu więzi naraża jednak na zarzut błędu hipostazowania (przypisania
realnego istnienia bytom hipotetycznym) i substancjalizacji (uznania, że więź
jest pewną substancją, aktywnym czynnikiem kształtującym procesy). Nie
przesądzając tych kwestii ontologicznych trzeba bliżej przyjrzeć się, jak powstają zintegrowane całości społeczne i czy w ich obrębie istnieje coś, co
można uznać za więź społeczną.
W socjologii najczęściej wyróżnia się subiektywistyczne i obiektywistyczne ujęcie więzi. To pierwsze ujęcie zdaje się nie wzbudzać większych
kontrowersji. Więź, w tym rozumieniu, to poczucie przynależności jednostki
do pewnej grupy; ktoś czuje się związany z grupą lub nawet uważa, że jest
jej częścią. Więź społeczna posiada zatem wyraźne korelaty psychiczne;
ludzie czują się członkami różnych zbiorowości. Jedne z nich są jednostce
„bliższe” i czuje się z nimi silnie związana, inne są „dalsze” i poczucie przynależności jest słabsze, jeszcze inne mogą być postrzegane jako „obce” lub
wręcz „wrogie”. Można postawić pytanie, jak powstaje ten subiektywistyczny typ więzi? Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi zazwyczaj w stronę ujęć
obiektywistycznych. Wskazuje się bowiem, że częstotliwość wzajemnych
kontaktów jest elementem (lub tylko wskaźnikiem) występowania więzi. Częste wchodzenie w interakcje społeczne, ukształtowanie się trwałych stosunków społecznych (wzajemnych oczekiwań i zobowiązań) wytwarza warunki do zaistnienia więzi psychicznej między jednostkami. Nie zawsze jednak
ta więź musi powstawać, a ponadto przybiera ona niejednokrotnie zróżnicowany charakter i stopień intensywności. W obrębie danej grupy stopień
sympatii do poszczególnych jej członków może być zróżnicowany, co więcej, mogą być osoby obdarzające się antypatią, a zatem więź może tu nie
występować, a nawet przybierać formy negatywne. Tym niemniej kształtuje
się poczucie przynależności do grupy, będące – jak można zakładać – podstawą więzi grupowej. Występowanie wewnętrznych animozji oraz konfliktów wskazuje na mniejszy poziom integracji grupy (zakładając, że stanem
„idealnym” jest sytuacja pełnego „zgrania” poszczególnych osób i ukształtowania się silnej solidarności grupowej, co znajduje często wyraz w dewizie:
„jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”). Na drugim biegunie potencjalnego kontinuum jest sytuacja wewnętrznego rozbicia, przypominająca hobbesowski stan „wojny wszystkich ze wszystkimi”. Wraz z upływem czasu
więzi w obrębie grupy zazwyczaj ewoluują w jednym, bądź drugim kierunku.
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Już te wstępne rozróżnienia pokazują, że to, co nazywane jest „więzią
społeczną”, stanowi zjawisko wewnętrznie złożone i wielowymiarowe. Zazwyczaj zakłada się, że skoro istnieje pewna zbiorowość, to w jej obrębie
musi występować jakiś rodzaj więzi. Trzeba jednak mieć na uwadze stan
tych więzi. W obrębie rodziny występuje wieź naturalna, ale rodzina może
być tak silnie skłócona lub rozproszona, że silniejsze więzi występują w relacjach sąsiedzkich lub z innymi znajomymi. Paweł Rybicki wyodrębnił trzy
typy więzi: naturalną, stanowioną i zrzeszeniową (Rybicki, 1979). Podstawą
kształtowania się więzi jest częstotliwość i regularność wzajemnych kontaktów. W każdym z wyróżnionych typów więzi ten element jest zawarty.
Brak kontaktów przyczynia się do osłabienia istniejących więzi, a jednocześnie jest oznaką jej zaniku. Gdy grupa stanowiona przestaje istnieć, więzi
wytworzone między jednostkami stopniowo zanikają. Więź zmienia wówczas swój charakter, staje się raczej wspomnieniem, a nie faktycznym oddziaływaniem. W przypadku więzi stanowionych i zrzeszeniowych jednostka
nie z wszystkimi członkami danej grupy wchodzi w tak samo ścisłe relacje;
z jednymi osobami kontakty są bliższe, z innymi bardziej zdystansowane.
Pomimo tych różnic tworzy się wspólnie podzielana świadomość „my”.
Rozważając ontologiczne kwestie dotyczące sposobu istnienia więzi,
stawiać można pytanie: co jest przeciwieństwem więzi społecznej? Pytanie
to jest zasadne, gdyż już w niektórych starożytnych koncepcjach filozoficznych wskazuje się, iż z każdym pojęciem wiąże się w sposób nieuchronny pojawienie się jego przeciwieństwa (Lao-Tsy, 1987: 3–4). Czy przeciwieństwem więzi jest zatem brak więzi, czy raczej wrogość lub nienawiść?
W tym drugim przypadku można jednak mówić o więzi, która ma charakter negatywny; to swoista antywięź. Rodzi się jednak kolejne pytanie,
czy tego typu rozważania pojęciowe nie prowadzą do konceptualnego tworzenia bytów hipotetycznych (sprzecznych z zasadą „brzytwy Ockhama”)?
Takie postawienie zagadnienia uwrażliwia na występowanie wielu odmian
więzi i wskazuje na pewną pułapkę pojęciową, która jednym terminem może
nazywać różne zjawiska. Jeszcze inny aspekt zagadnienia odnosi się do
traktowania więzi w kategoriach substancjalnych, jako swoistego bytu. Paweł Rybicki traktuje więź jako rodzaj spoiwa lub kleju, wiążącego jednostki w większe całości (Rybicki, 1979: 675). Takie ujęcie zakłada, że więź
jest pewnym substratem, oddzielnym „przedmiotem” lub „czynnikiem”, który musi wystąpić, aby w efekcie nastąpiło zintegrowanie luźnych elementów (jednostek). Kwestia ta skłania do postawienia pytania o genezę więzi,
o to, jak więź powstaje, a także, jak jest utrzymywana (reprodukowana)
w codziennych relacjach.
Genezę więzi społecznej oraz jej przemiany można badać w ujęciu ewolucjonistycznym (historycznym) jak i ontogenetycznym, w odniesieniu do jednostki, jak i całych społeczeństw (Marody, Giza-Poleszczuk, 2004). Czy więzi
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występujące na poziomie małych grup i społeczności lokalnych „przekładają się” na więzi powstające na poziomie większych całości, takich jak naród, państwo lub struktury ponadpaństwowe? Zjawiska te można ujmować
w analogiczny sposób, jak to czynił Stanisław Ossowski, analizując pojęcie
ojczyzny, wskazując na proces przechodzenia od „ojczyzny prywatnej” do
„ojczyzny ideologicznej” (Ossowski, 1984). Budowanie więzi i poczucia identyfikacji z jakimś terytorium rozpoczyna się od „ojczyzny prywatnej” i stopniowo, m.in. przez podróże i zwiedzanie, pojęcie ojczyzny staje się coraz
szersze i odnoszone jest do „ojczyzny ideologicznej”. W przypadku więzi
oraz struktur społecznych występują, do pewnego stopnia, podobne procesy. Jednostka w toku swojego życia uczestniczy w coraz to innych grupach i zbiorowościach. Stopniowo posiada coraz większy wpływ na to, do
jakich grup chce przynależeć i poniekąd sama wybiera wpływy, które ją
kształtują. Doświadczenie uczestnictwa w różnych grupach, a także kontakty z innymi społecznościami, mogą prowadzić do formowania się sposobu myślenia oraz wartościowania przeciwnego szowinizmowi oraz orientacji ksenofobicznej. Jednostka czuje się związana z grupą własną, ale nie
musi oznaczać to wrogości do innych grup, ani wytwarzania ideologii gloryfikującej grupę własną kosztem deprecjonowania grup „obcych”. Zakłada
się, że członkowie innych grup są zasadniczo podobni do nas, a występujące różnice nie muszą prowadzić do wrogości. Narzucanie przez państwa lub ideologie podziałów między ludźmi na „swoich” i „obcych” coraz
częściej jest kwestionowane, a jako zasadnicze kryterium podziału wskazuje się kryteria moralne – ludzie dzielą się jedynie na „dobrych” i „złych”.
Podział na „swoich” i „obcych” jest podziałem naturalnym i nie musi wiązać się z wrogością między tymi grupami. „Swoi” to członkowie tych grup,
do których jednostka należy i/lub z którymi się identyfikuje. W społeczeństwach pluralistycznych to kryterium podziału ulega zatarciu, gdyż do grupy
„obcych” zaliczyć by trzeba osoby, które należą do innych grup, lecz jednocześnie są one „swoje” dla osób, z którymi jest się w zażyłych związkach. Przyjaciel mego przyjaciela staje się także moim przyjacielem, a nie
obcym. W takich konfiguracjach podziały według kryterium „swój”–„obcy”
krzyżują się wzajemnie.
Wskazane tendencje nie są jednak jedynymi. Nadal dostrzec można celowe działania różnych grup i środowisk, zmierzające do antagonizowania
społeczeństw i różnych zbiorowości. Obecny jest tu prosty „mechanizm” budowania poczucia własnej wartości kosztem deprecjonowania innych. Żeby
ten mechanizm zadziałał, trzeba znaleźć sobie jakiegoś wroga. Kreowanie
wroga pozwala na większą integrację grupy. Procesy kreowania wrogości
międzygrupowej są silnie splecione z historią rodzaju ludzkiego. Wytwarzanie ideologii usprawiedliwiających dyskryminację różnych grup, w tym
także podtrzymywanie nacjonalizmów, doprowadziło do wielu wojen i milio-
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nów ofiar. Z tego względu współcześnie dostrzec można swoistą krucjatę
przeciwko idei narodu (manifestowanie uczuć narodowych nazywane jest
„nacjonalizmem”). Jako swoistą przeciwwagę promuje się ideę kosmopolityzmu.
Więź społeczna wytwarzana jest, w jednym ujęciu, w następstwie interakcji między jednostkami i grupami społecznymi (na tym poziomie dokonuje się „integracja społeczna” w rozumieniu Lockwooda) natomiast w innym
ujęciu to system społeczny kształtuje w zasadniczy sposób charakter relacji międzygrupowych i tym samym w znacznym stopniu determinuje rodzaj
występujących więzi społecznych („integracja systemowa”). W tym drugim
przypadku można mówić o próbach wytwarzania integracji (w tym także
kreowania więzi międzyludzkich) w sposób „odgórny”. Klasyczne przykłady
dotyczą tworzenia jednolitego społeczeństwa, złożonego z członków wielu grup narodowościowych, etnicznych i kulturowych, w obrębie ukształtowanych struktur politycznych (państwa). Przykłady po części udanej integracji, prowadzące do wytworzenia wspólnotowej więzi na poziomie całego kraju, to społeczeństwo Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, natomiast
przypadki zakończone niepowodzeniem to rozpad byłej Jugosławii, a także Związku Radzieckiego i (na poziomie ponadpaństwowym) krajów byłego obozu socjalistycznego.
Proces wytwarzania oraz przemiany więzi w skali całych społeczeństw
dokonuje się niejednokrotnie w następstwie udziału w przełomowych wydarzeniach o znaczeniu historycznym. Wydarzenia te integrują społeczeństwo i stają się elementem wspólnie podzielanego doświadczenia oraz układem odniesienia w wymiarze symbolicznym. Warto przywołać tu przykład
wspólnoty doświadczeń historycznych narodu polskiego od początków państwowości do czasów współczesnych. W kontekście przemian więzi społecznej bardzo wyrazistą ilustrację stanowi pierwsza pielgrzymka papieża
Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r., która spowodowała zmianę sposobu
postrzegania samych siebie przez Polaków. Szczególnie istotnym okazało
się przezwyciężenie atomizacji społeczeństwa, do której dążyły władze komunistyczne. W konsekwencji doprowadziło to do powstania szerokiego ruchu społecznego i przemian ustrojowych. Atomizację społeczeństwa uznać
można zatem za przeciwieństwo więzi społecznej.
Podstawę więzi społecznych, zwłaszcza na poziomie ponadjednostkowym, stanowią wspólne interesy, wartości oraz idee. W obrębie wielkich
zbiorowości społecznych – takich jak, na przykład, naród – nie jest możliwe
utrzymywanie bezpośrednich interakcji między ich poszczególnymi członkami. Więź powstaje przez odniesienie do wspólnych interesów i wartości, które są instytucjonalizowane. Instytucje – realizując zadania, dla których zostały utworzone – przyczyniają się zwrotnie do wytwarzania więzi między
różnymi grupami, regionami i środowiskami. Niektóre z instytucji (eduka-
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cyjne, kulturowe, religijne, naukowe) jako główny cel stawiają sobie kształtowanie postaw obywateli i pogłębianie więzi społecznych w ich wymiarze
ideowym oraz świadomościowym. Obok integracji systemowej wytwarzana
jest integracja społeczna, w tym także subiektywistycznie podzielane poczucie więzi z szerszymi zbiorowościami.

Między więzią i konfliktem
Rozpatrując relacje między zjawiskami takimi jak więź społeczna i konflikt społeczny, można uznać, że mają one charakter na wskroś przeciwstawny. Pochodzą jak gdyby z odmiennych porządków. Silna więź oznacza
zazwyczaj nieobecność konfliktu, a wystąpienie konfliktu staje się oznaką
braku więzi lub jej znacznego osłabienia. Można utrzymywać, że wystąpienie jednego z tych zjawisk wyklucza obecność drugiego. Więź społeczna
i konflikt traktowane są zwykle jako zjawiska opozycyjne, dlatego sytuuje
się je w ramach przeciwstawnych perspektyw teoretycznych. Ralf Dahrendorf w swojej krytyce funkcjonalizmu przeciwstawiał teoriom integracyjnym
teorie koercyjne (Dahrendorf, 2012: 143–149). W ramach tego podziału zagadnienie więzi społecznej mieści się w nurcie integracyjnym, podkreślającym rolę czynników spajających społeczeństwo w jednolitą całość, natomiast konflikt rozpatrywany jest w obrębie teorii koercyjnych, akcentujących
rolę przemocy i przymusu w stosunkach społecznych.
Posługiwanie się dychotomicznymi przeciwstawieniami może łatwo prowadzić do pomijania istotnych aspektów świata społecznego, które mieszczą się między różnego typu opozycyjnymi kategoriami. Traktowanie więzi
i konfliktu społecznego jako zjawisk i pojęć przeciwstawnych może ilustrować tego typu sytuację. Takie ujęcie zakłada jednak, że konflikty występują
wówczas, gdy istniejące więzi są słabe, a ponadto (w wersji mocniejszej),
że słaba więź jest warunkiem pojawienia się konfliktów. Z drugiej strony,
uznaje się, że silna więź wyklucza istnienie konfliktów, a zatem, że występowanie konfliktów jest oznaką słabych więzi. Odchodząc jednak od takich
dychotomicznych przeciwstawień, warto rozważyć możliwość występowania
rozmaitych wariantów pośrednich (mieszanych). Konflikt zazwyczaj występuje w obrębie różnych subsystemów wewnętrznie zintegrowanych (o różnym poziomie integracji), jak i odwrotnie między stronami konfliktu zwykle
występuje jakaś forma więzi (w przeciwnym przypadku do konfliktu w ogóle
by nie dochodziło). Konflikty pojawiają się wewnątrz zintegrowanych systemów, jak i w relacjach międzysystemowych (lub wielosektorowych). Stopień
natężenia każdego z tych wymiarów może być zróżnicowany. Okoliczność
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ta pozwala mówić o swoistym podwójnym kontinuum, ukazującym stopień
nasilenia więzi i konfliktu. W obrębie różnych wariantów pośrednich można
mówić o więziach konfliktowych, jak i o incydentach konfliktowych. Termin
„więzi konfliktowe” wydawać się może oksymoronem. Wskazuje on jednak,
że te dwa pojęcia – więź społeczna i konflikt – nie muszą być wzajemnie przeciwstawne. Co więcej, analizując różne przejawy życia społecznego, dostrzec można występowanie więzi konfliktowych w otaczającym nas
świecie. Więzi te zawierają w sobie element przymusu, a nawet przemocy;
strony są „skazane” na siebie i nie są w stanie zmienić tej sytuacji w stosunkowo krótkim czasie.
Pojęcie „więzi konfliktowe” oznacza, z jednej strony, więzi między stronami konfliktu społecznego, z drugiej strony, konflikty zachodzące w warunkach więzi społecznej. Strony zaangażowane we wzajemny konflikt, chociaż
występują przeciwko sobie i niejednokrotnie starają się wyrządzić sobie krzywdę, to jednak są z sobą silnie powiązane właśnie przez relację
konfliktu. Analogicznie, w warunkach trwałych więzi zdarzają się konflikty. Konflikt i więź społeczna mogą być traktowane jako bieguny kontinuum, między
którymi mieści się cała gama zjawisk o zróżnicowanym stopniu nasilenia
„konfliktowości” oraz integracji (więzi). „Więzi konfliktowe” zakładają już istnienie trwałej relacji konfliktu między stronami, najczęściej pojawiającej się
między „obcymi” (gdyż konflikt wytwarza poczucie obcości) lub w sytuacji,
gdy „swoi” traktowani są jako „obcy” (np. zjawisko mobbingu).
„Incydenty konfliktowe” to z kolei sytuacje napięć występujące w obrębie
grup i środowisk o stosunkowo wysokim stopniu integracji. Kłótnie, awantury,
sprzeczki, pretensje mogą zdarzać się w każdym środowisku, nie niszcząc
jednak zupełnie istniejących więzi. Tego typu sytuacje zdarzają się także
między osobami i grupami obcymi, wchodzącymi z sobą w interakcje bardziej lub mniej przypadkowe. Powtarzające się incydenty konfliktowe świadczą o słabnięciu więzi, bądź o próbach dokonania wewnętrznej reorganizacji wzajemnych relacji dominacji i podporządkowania. Incydenty konfliktowe
ukazują także proces kształtowania i zmiany reguł grupowych. Ustanowienie
wspólnych wzorów zachowań wymaga piętnowania zachowań niezgodnych
z tymi wzorami lub zasadami. W efekcie incydenty konfliktowe mogą prowadzić do wzmocnienia istniejących więzi, gdyż eliminują zachowania niepożądane, a przez chwilowe kryzysy prowadzą do zwiększenia unifikacji.
Brak podporządkowania drugiej strony może jednak skutkować przekształceniem incydentów konfliktowych w trwały konflikt.
Związek między konfliktem a więzią społeczną bardzo wyraźnie ukazany został w pracach Georga Simmla (2008: 223–310) i nawiązującego doń
Lewisa Cosera (2009). Obaj, rozpatrując funkcje pełnione przez konflikty,
podkreślają, że wystąpienie tego zjawiska prowadzi do wzrostu wewnętrznej
integracji grupy (zbiorowości). Mając na względzie tę prawidłowość liderzy
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społeczni niekiedy celowo wytwarzają stan poczucia zewnętrznego zagrożenia po to, aby zwiększyć stopień integracji danej zbiorowości.
Stosunki społeczne traktowane są jako integralny element, a zarazem
wskaźnik, więzi społecznych. Trwałe i powtarzalne kontakty międzyludzkie
stanowią wręcz ich synonim. Pojawia się jednak pytanie o charakter więzi
w przypadku, gdy relacje między stronami kształtują się negatywnie tzn.,
gdy dochodzi między nimi do konfliktów, wzajemnej niechęci, a nawet wrogości. Czy w takim przypadku więź społeczna między stronami występuje,
a jeśli tak, to czym się różni od więzi „pozytywnych”, opartych na wzajemnej sympatii lub stosunkach rzeczowych? To zagadnienie traktowane jest
w różnych teoriach i typologiach w sposób marginalny.
W tradycyjnych ujęciach (Szczepański, 1970: 239; Jacher, 1987) wskazuje
się, że więź społeczna posiada wymiar subiektywistyczny oraz wymiar
obiektywistyczny, na który składają się stosunki społeczne, instytucje i formy kontroli społecznej (z czym wiąże się aspekt normatywny). Coraz rzadsze kontakty społeczne między jednostkami stanowią zwykle jeden ze
wskaźników słabnięcia więzi. Z drugiej strony jednak niektóre kontakty są
wymuszane przez różnego typu okoliczności życiowe, a więź psychiczna
między jednostkami nie istnieje lub ma charakter wzajemnej wrogości. Analiza więzi konfliktowych nie może ograniczać się do samych relacji interpersonalnych między dwoma podmiotami. Zazwyczaj bowiem jednostki te są
częścią szerszych struktur społecznych (rodziny, grupy pracowniczej, warstwy społecznej lub grup etnicznych) i te struktury wpływają na kształt relacji społecznych. Uczestnikami sporów między małżonkami stają się często także ich dzieci, szersza rodzina, kręgi ich znajomych. Dzieje się tak,
gdy konfliktu nie da się już ukrywać przed otoczeniem. Więzi konfliktowe,
to więzi występujące w warunkach konfliktu między stronami. Wystąpienie
konfliktu jest objawem braku lub zerwania więzi między stronami. Zazwyczaj strony przestają z sobą utrzymywać bezpośrednie kontakty. Niekiedy
jednak warunki zewnętrzne uniemożliwiają całkowite rozejście się i strony
są „skazane na siebie”. Sytuacja taka występuje w przypadku małżeństw
rozwodzących się lub żyjących w separacji, gdy strony są zmuszone przebywać w tym samym mieszkaniu. Podobnie w przypadku konfliktów pracowniczych, zwłaszcza konfliktu z przełożonymi, gdy pracownik ze względów
ekonomicznych jest zmuszony uczestniczyć w tego typu sytuacji. Podobny charakter relacji może występować na scenie politycznej między głównymi siłami politycznymi w kraju. Generalnie, więzi konfliktowe występują, gdy strony zmuszone są wchodzić z sobą w ciągłe kontakty, gdyż nie
mają możliwości (stale lub czasowo) odłączyć się od siebie. Z jednej strony jest to proces zrywania więzi, z drugiej – poszukiwania modus vivendi
w warunkach nieuniknionej koegzystencji. Więzi społeczne, jak wiadomo,
mogą ulegać przemianom, więc możliwe jest skonstruowanie typologii uka-
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zującej przekształcenie więzi pozytywnych w negatywne, miłości w nienawiść. W tym przypadku więzi konfliktowe są następstwem popsutych relacji. Więzi konfliktowe mogą tworzyć się od samego początku kontaktów
między stronami, a więc od razu przyjmować negatywny charakter. Można
stawiać pytanie, czy wówczas zasadne jest posługiwanie się pojęciem więzi społecznej i jakie są granice między więzią a konfliktami.
Więź społeczna nie jest czymś stałym, danym raz na zawsze. Ulega ciągłym przeobrażeniom, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym.
Aby istnieć, musi być podtrzymywana i ciągle odnawiana. Więź społeczna,
podobnie jak wiele innych zjawisk społecznych (np. obyczaje, zwyczaje) ma
charakter replikatywny, tzn. musi być ciągle reprodukowana. Dokonuje się
to w trakcie regularnych kontaktów społecznych. Zanikanie kontaktów wiąże
się zazwyczaj z zanikaniem więzi. Gdy bezpośrednie kontakty są niemożliwe, podtrzymuje się je na odległość, chociaż to nie jest w stanie zastąpić w pełni bezpośredniego „bycia razem”. W trakcie reprodukowania więzi
dochodzi często do jej przekształceń, np. maleje stopień emocjonalnej
ekspresji, pojawiają się zrytualizowane wzory zachowań, wzrasta poczucie
stabilności wzajemnych relacji itp. Dostrzeżenie zmian charakteru dotychczasowej więzi prowadzi zwykle do podejmowania prób jej rekonstrukcji.
Te akty samoobserwacji wpływają na refleksywne kształtowanie wzajemnych relacji między stronami i na ustanawianie pewnych reguł zachowania
kształtujących ich charakter. Naruszanie tych reguł zazwyczaj prowadzi do
napięć między stronami, a w końcu także i do konfliktu.

Konflikt społeczny
jako niezgodność reguł postępowania
Konflikt społeczny ujmowany jest zazwyczaj jako forma walki o władzę
(Dahrendorf, 2012: 149–156). Władza definiowana jest, za Maxem Weberem, jako „szansa przeprowadzenie swej woli, także wbrew oporowi, w ramach pewnego stosunku społecznego” (Weber, 2002: 39). Władza wiąże
się zatem ze zdolnością zmuszenia kogoś do postępowania wbrew własnej
woli. Konflikt rozstrzyga o kształcie wzajemnych relacji między stronami: kto
komu zmuszony jest się podporządkować. W nieco szerszym ujęciu, konflikt pozwala dokonać zmian ukształtowanego typu porządku i przezwyciężyć impas we wzajemnych relacjach. Postrzegany jest on głównie w jego
funkcji instrumentalnej (jest narzędziem wprowadzania zmian). W jego następstwie dokonują się zmiany, które na drodze pokojowej byłyby niemożliwe do osiągnięcia lub dokonałyby się z dużym opóźnieniem.
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Na zjawisko to można jednak spojrzeć z innej perspektywy: konflikt jest
procesem społecznym, w którym następuje „zderzenie” odmiennych reguł
(lub „logik”) postępowania, a także odmiennych wizji porządku społecznego. W tym ujęciu jest walką o reguły życia społecznego, natomiast władza
tylko narzędziem pozwalającym te reguły ustanowić. Reguły życia społecznego dotyczyć mogą zarówno porządku w obrębie całego systemu społecznego oraz relacji międzysektorowych, jak i zasad postępowania, obowiązujących w konkretnej mikro-sytuacji lub zaistniałym zdarzeniu. Konflikt
wiąże się z „siłowym” narzuceniem innym aktorom pewnego typu reguł
lub domaganiem się respektowania zasad już ustanowionych. Tego typu
ujęcie konfliktu pozwala na integrację podejścia neoinstytucjonalnego oraz
interpretatywnego, gdyż w obu tych nurtach – zarówno na poziomie makro,
jak i mikrospołecznym – próbuje się rozpoznać powstawanie i oddziaływanie reguł normatywnych, obowiązujących w życiu społecznym. Reguły
te, chociaż kształtują ludzkie zachowania, to często nie są nawet uświadamiane sobie przez uczestników życia społecznego, którzy się do nich
stosują.
Analizując relacje między więzią społeczną i konfliktem wskazywano
już, że warto wyróżnić specyficzny typ więzi, a mianowicie więzi konfliktowe. Ten typ więzi, kształtujący się w warunkach konfliktu, charakteryzuje
się tym, że strony są „skazane na siebie”, a strategia unikania (separacji)
nie jest możliwa, przynajmniej czasowo (Hirschmann, 1995). Więzi konfliktowe to typ relacji występujący w fazie faktycznego rozpadu dotychczasowego związku. Przykładem są konflikty małżeńskie, pracownicze (mobbing),
a także konflikty polityczne między opozycyjnymi ugrupowaniami. Więzi konfliktowe mogą być ujmowane jako rodzaj pułapki społecznej, w której nie
udaje się zmienić szkodliwych sposobów postępowania, a także występuje
brak możliwości ucieczki, ponieważ „koszty” wzajemnej separacji są trudne do zaakceptowania.
Powstawanie więzi konfliktowych to proces przekształcania relacji interpersonalnych (lub międzygrupowych); przechodzenie od więzi przyjaznych
do wrogich. W trakcie tego procesu wzrasta liczba incydentów konfliktowych
(sprzeczek, kłótni, nieporozumień, scysji). Wprowadzone tu pojęcie „incydentu konfliktowego” trzeba odróżniać od „sytuacji konfliktowej”, gdyż ten drugi
termin wiąże się z zaistnieniem obiektywnych warunków do zajścia konfliktu, przy jednoczesnym braku subiektywnych przesłanek do podjęcia działań
skierowanych przeciwko drugiej stronie (Słaboń, 2008: 18). Incydenty konfliktowe są czymś przeciwnym, nie muszą występować obiektywne podstawy konfliktu, natomiast ukształtowały się subiektywno-świadomościowe postawy wzajemnej niechęci lub wrogości, które znajdują swoje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach. Niekiedy konflikty tego typu zaliczane są do kategorii konfliktów nierzeczywistych (Coser, 2009: 38).
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Rosnąca częstotliwość incydentów konfliktowych wiąże się z malejącą
liczbą reakcji kompensacyjnych i spadkiem skuteczności rytuałów naprawczych. Powtarzalność incydentów konfliktowych prowadzi do zmiany sposobu postrzegania partnera, a w końcu do zmiany przyjętej definicji partnera
interakcji z przyjaznej na wrogą. Drugiej stronie przypisywane są negatywne
intencje, podejmowanie celowych działań zmierzających do wyrządzenia
krzywdy, przesadne reagowanie na drobne uchybienia. Po obu stronach
pojawia się swoista nadwrażliwość na zachowania przeciwnika i nawet zachowania neutralne interpretowane są jako z gruntu podejrzane, kryjące
„drugie dno”.
Problem kształtowania relacji między jednostkami i grupami społecznymi może być ujmowany w ramach perspektywy interakcjonistycznej. Uwaga
badaczy skupiona jest tu głównie na interakcjach między jednostkami, chociaż analogiczny sposób wyjaśniania można stosować do relacji międzygrupowych (w tym przypadku stanowisko grupy jako całości jest efektem negocjowania definicji sytuacji wewnątrz grupy między jej członkami). Relacje
interpersonalne kształtowane są w tym ujęciu jako następstwo stosowania
podobnych sposobów interpretacji zachowań własnych i partnera. Stosowanie takich samych lub podobnych sposobów definiowania sytuacji zwiększa
szanse na pomyślny przebieg komunikacji (eliminowanie potencjalnych nieporozumień), co może prowadzić do ukształtowania się pozytywnych więzi
między stronami. Jest oczywiste, że procesy te mają charakter kontyngenty
i trudno tu mówić o prostym determinizmie, tym niemniej warto spróbować
rozpoznać stosowane w życiu codziennym reguły kształtowania interakcji.
Przedstawiciele nurtu interpretatywnego wskazywali kilka takich reguł,
zaczerpniętych z fenomenologii Edmunda Husserla, wśród których znaczące miejsce zajmują zasada poszukiwania normalnej formy, przekładalności
perspektyw i zasada et cetera (Schütz, 2008: 13, 195; Garfinkel, 2007).
Istotną rolę w przebiegu interakcji odgrywają oczekiwania dotyczące zachowań partnera. Antycypacja zachowań drugiej strony staje się podstawą
kształtowania zachowań własnych i umożliwia wzajemne dopasowanie linii
działania. Alfred Schütz analizował antycypacje długookresowe, natomiast
Herbert Blumer, nawiązując do koncepcji jaźni Georga Herberta Meada,
koncentrował uwagę na antycypacjach krótkookresowych, zachodzących
w trakcie trwania interakcji typu face-to-face (Schütz, 2008: 189–201; Blumer, 2007). Antycypowanie zachowań partnera w znacznym stopniu wpływa
na przebieg incydentów konfliktowych. Niejednokrotnie sam incydent konfliktowy wywołany jest błędną antycypacją wzajemnych zachowań, prowadząc
w konsekwencji do zakłóceń w przebiegu interakcji. Powtarzające się tego
typu incydenty pozwalają trafniej antycypować reakcje partnera, co zwiększa szanse na unikanie zakłóceń interakcyjnych. Na tym w dużej części
polegają procesy socjalizacyjne, wdrażające do przestrzegania ustanowio-
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nych reguł zachowania. Antycypowanie zachowań partnera pozwala dostosować własne zachowanie do tych przewidywań, przy czym „dostosowanie” nie musi polegać na podporządkowaniu lub uległości (Schelling, 2013).
Antycypacje mogą prowadzić do sprzeciwu i przeciwdziałania przewidywanym zachowaniom. Trafne antycypacje pozwalają unikać incydentów konfliktowych. Jeśli w przeszłości jakieś zachowanie prowadziło do takiej sytuacji, to można zasadnie przewidywać, iż jego powtórzenie znowu wywoła analogiczną reakcję. Chcąc uniknąć wywołania kolejnego incydentu konfliktowego jednostka modyfikuje swoje zachowanie, zanim do niego dojdzie.
Warto zaznaczyć, że przejście od unikania incydentów konfliktowych do
konfliktu otwartego wiąże się z celowym „wyłączeniem” antycypacji. Podmiot
przestaje się przejmować tym, co pomyśli sobie druga strona, czy dane zachowanie jej się spodoba, czy też nie. Zdając sobie sprawę z przyszłych
reakcji partnera, świadomie i celowo nie modyfikuje własnego postępowania. Ujmując rzecz ściślej, antycypacja zachowań w takim przypadku występuje, jednak nie wpływa na przyjęte linie działania. Podmiot dokonuje swoistej „redukcji kompleksowości”, celowo abstrahując od pewnych interakcyjnych reguł ustanowionych w dotychczasowych relacjach, ograniczających
radykalizm zachowań. Przyjęty w sposób bardziej lub mniej „spontaniczny”
charakter dotychczasowych relacji, a także ustanowione reguły współżycia,
ulegają przez to załamaniu lub czasowemu zawieszeniu. Zmienia się przyjęta wcześniej definicja partnera. Przewidywanie i oczekiwanie negatywnych
reakcji partnera prowadzi do wytworzenia samospełniających się przepowiedni. Antycypacje krytyczne skłaniają do podjęcia działań uprzedzających spodziewane reakcje drugiej strony. Nie bierze się przy tym pod uwagę możliwości zakłóceń w procesie interpretacji zachowań i wynikających
stąd błędnych antycypacji.
Jedną z cech więzi konfliktowych są replikacje retroaktywne – częste powracanie do „błędów przeszłości” i ciągłe wypominanie dawnych „grzechów”.
Zachowania takie są trudne do uniknięcia, gdyż stają się elementem typifikacji partnera i podstawą antycypowania jego zachowań; świadczą o negatywnej modyfikacji posiadanej wcześniej definicji osoby (grupy). Jednocześnie są formą wywierania nacisku na eliminowanie niektórych zachowań
partnera, a tym samym stanowią jeden ze sposobów zapobiegania ponownym incydentom konfliktowym. Tego typu techniki protekcyjne wypracowywane są spontanicznie w toku życia codziennego i dlatego warto je rozpoznawać. Replikacje retroaktywne stają się jednak przeszkodą w budowaniu
konstruktywnych relacji między partnerami i utrudniają proces ewentualnego pojednania, dlatego mogą stać się powodem kolejnych incydentów konfliktowych. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy próbuje się wpłynąć na
zmianę przyjętej przez partnera definicji osoby, wskazując bezzasadne atrybucje. Oczekiwanie negatywnych reakcji partnera prowadzi niejednokrotnie
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do powstania samospełniających się przepowiedni. Próbując nie dopuścić do
pewnych zachowań partnera własnymi zachowaniam doprowadza się do
ich zaistnienia.

Podsumowanie
Głównym przedmiotem zainteresowania w artykule był problem relacji
między więzią społeczną a konfliktem społecznym. Zjawiska te uznawane
są zazwyczaj za przeciwstawne i mieszczące się w odmiennych porządkach
normatywnych, a także odmiennych perspektywach teoretycznych. Podjęto
próbę sprecyzowania pojęcia więzi społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do
rozróżnienia między integracją społeczną i systemową. Ukazano niektóre
dylematy natury ontycznej, dotyczące więzi społecznej. Konflikt społeczny
rozpatrywano jako zderzenie odmiennych reguł postępowania. Takie ujęcie pozwala na integrację ujęć interpretatywnych oraz neoinstytucjonalnych.
Zaproponowano analizę więzi konfliktowych, jako specyficznego typu więzi, i ukazano ich cechy charakterystyczne. W tym typie więzi, będącym rodzajem pułapki społecznej, strony są poniekąd „skazane na siebie”, gdyż
koszty rozstania są bardzo wysokie. Za istotny uznano problem reguł dotyczących antycypowania zachowań partnerów w więziach konfliktowych.
Eskalowanie napięcia między stronami wiąże się ze stosowaniem w toku
interakcji antycypacji krytycznych oraz replikacji retroaktywnych. Wskazano
na niektóre reguły zapobiegania incydentom konfliktowym stosowane przez
partnerów interakcji.
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Conflict and social bond
On the multiplicity of normative orders
Summary

Social bond and conflict are key concepts of sociology, relating to the basics of social order. Because of their importance, these are still ambiguous concepts, usually seen as the opposite and situated
in completely different theoretical perspectives. The first part of the article briefly reviews the theoretical
problems of social bond and identifies the most frequently presented types of ties. Conflict and social bond
can be regarded as the poles of the continuum between which the whole range of phenomena with varying
degrees of intensity of conflict and integration (bonds) are located. This issue is examined in the second
part of the article. Conflict ties and their various manifestations have been identified. The last part proposes
a look at social conflict in terms of the fight to establish existing rules of behavior. This kind of perspective
allows us to go beyond the prevailing in the social sciences to see conflict solely as a power struggle. The
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multiplicity of normative orders found in modern societies leads to frequent disputes and conflicts between
advocates of different ideological options. Using the findings of the interpretive paradigm, the incompatibility
of the rules of action of individual actors was identified as the basis for the formation of conflict bonds.
Keywords: social bonds, social conflict, antagonistic bonds, rules of behavior

Streszczenie

Głównym przedmiotem zainteresowania w artykule był problem relacji między więzią społeczną a konfliktem społecznym. Zjawiska te uznawane są zazwyczaj za przeciwstawne i mieszczące się w odmiennych porządkach normatywnych, a także odmiennych perspektywach teoretycznych. Podjęto próbę sprecyzowania pojęcia więzi społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do rozróżnienia między integracją społeczną
i systemową. Ukazano niektóre dylematy natury ontycznej dotyczące więzi społecznej. Konflikt społeczny
rozpatrywano jako zderzenie odmiennych reguł postępowania. Takie ujęcie pozwala na integrację ujęć interpretatywnych oraz neoinstytucjonalnych. Zaproponowano analizę więzi konfliktowych, jako specyficznego typu więzi i ukazano ich cechy charakterystyczne. Za istotny uznano problem reguł dotyczących antycypowania zachowań partnerów w więziach konfliktowych. Wskazano na niektóre reguły zapobiegania incydentom konfliktowym stosowane przez partnerów interakcji.
Słowa kluczowe: więź społeczna, konflikt społeczny, więzi konfliktowe, reguły zachowania
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Kreowanie nowych
wiążąco-pomostowych więzi społecznych
a jakość życia na przykładzie
Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego
(WGS)
Wstęp
Byt człowieka, już od zarania dziejów, był warunkowany zawiązywaniem
interakcji z innymi jednostkami. Przebywanie z ludźmi gwarantowało mu zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych: biologicznych i psychicznych. W miarę rozwoju życia grupowego, większego znaczenia nabierały potrzeby społeczne: poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, uznania oraz samorealizacji.
Związek z ludźmi, współistnienie, współdziałanie stanowiły fundament więzi
społecznej. Zaspokojenie wszystkich potrzeb, w każdym wymiarze (indywidualnym i grupowym) wpływały na poczucie szczęścia jednostki, satysfakcji
i komfortu życia, czyli tego, co obecnie określamy jakością życia. Współczesne, zglobalizowane społeczeństwo narzuca określone wzory życia i kreuje
nowe potrzeby, których zaspokojenie gwarantuje odpowiedni poziom egzystencji. Poziom ten, w subiektywnym wymiarze, różni się od przyjętych norm,
wskaźników, mierników, za pomocą których określa się – w obiektywny sposób – jakość życia.
W niniejszej pracy przedstawiono projekt Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WGS) jako przykład społeczności ukonstytuowanej na obszarach
wiejskich. Łączy ona jednostki, rodziny, interesariuszy oraz inne podmioty

66

Część I. Więzi społeczne w pracy, kulturze, relacjach

w ramach usług świadczonych beneficjentom, reprezentującym różne grupy
społeczne i różne miejsca zamieszkania. Nowy typ wspólnoty determinuje
specyficzny rodzaj więzi, łączących wszystkich aktorów skupionych wokół
WGS. Wspólnota ta jest przykładem integracji funkcji społecznych i biznesowych dzięki oferowaniu usług społecznych i kreowaniu nowych sposobów
zaspokajania potrzeb różnych grup mieszkańców wsi, obszarów podmiejskich oraz pobliskich miast. Poprzez budowanie relacji partnerskich i promowanie prospołecznych postaw, WGS utrwala się w świadomości jej użytkowników i innych mieszkańców.

Istota więzi społecznych
Symptomy więzi i jej przejawy są różne, zatem różni badacze będą rejestrowali inne zjawiska. Ponadto, różnice kulturowe i zmieniające się w miarę upływu czasu warunki społeczne oraz ekonomiczne są dużym utrudnieniem dla prób stworzenia uniwersalnych wskaźników. Więzi społeczne
można traktować dwojako: jako element uwarunkowań obiektywnych oraz
subiektywnych. Można wyróżnić wiele elementów, które stanowią zarówno
komponenty więzi społecznych, jak i jakości życia.
Socjologiczne ujęcia więzi społecznej interesuje rodzaj powiązań między jednostkami, intencje, postawy, wartości, tożsamość społeczna, normy,
funkcje społeczne, formy współdziałania, organizacje społeczne. Typologia
więzi, w głównej mierze, wynika z systemu aksjonormatywnego wypływającego ze sposobu postrzegania jednostek i związków między nimi. Definicje
więzi społecznej będą więc koncentrować się wokół principium tychże więzi. Celem usystematyzowania terminów wyjaśniających istotę więzi pogrupowano definicje (i ich głównych zwolenników) według kluczowych kwestii.
Jednakże podział ten jest arbitralny, a jego nieprecyzyjność wynika z przenikających się wzajemnie, współwystępujących wartości stanowiących istotę
więzi, i − co oczywiste – skoncentrowania się autorów nie tylko na jednej,
określonej zależności. Strukturalne ujęcie więzi w aspekcie funkcjonowania
i powiązań jednostek wokół wartości i norm charakterystycznych dla określonych całości społecznych reprezentowali m.in.: Émile Durkheim, Georg
C. Homans, Talcott Parsons, Georg Simmel, Herbert Spencer, Jan Szczepański, Jan Turowski. Z kolei, intencjonalne współdziałanie w ramach wspólnoty/zrzeszenia oraz przynależność do niej podkreślali: Stanisław Ossowski, Robert Redfield, Paweł Rybicki, Ferdinand Tönnies, Max Weber, Florian Znaniecki. Aspekty behawioralne, opierające się na istnieniu i podzielaniu wspólnych wartości, identyfikacji i tożsamości z grupą, więzi rodowe
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podejście Roberta A. Nisbeta, Ludwika Krzywickiego oraz Augusta Comte’a
(który, dodatkowo, podkreślał rolę religii jako istotnego czynnika więziotwórczego).
Więzi społeczne stanowią immanentną cechę każdego społeczeństwa. Społeczeństwo informacyjne stworzyło nowy typ relacji międzyludzkich opartych na wirtualnych interakcjach. Rozważając charakter powiązań międzyludzkich występujących we współczesnym społeczeństwie należy uwzględnić rodzaj wspólnoty. Proponuję przyjąć następujące rozróżnienie: 1. wspólnota rzeczywista trwała; 2. wspólnota rzeczywista nietrwała; 3. wspólnota tymczasowa; 4. wspólnota wirtualna.
Wspólnota rzeczywista trwała to taka, która występuje na określonym
terytorium. Struktura jest względnie trwała, co oznacza, że ludzie tam osiedleni są związani relatywnie silnymi więziami. Wśród członków tej zbiorowości występują styczności zarówno osobowe, jak i rzeczowe. Wynika to
z dość długiego okresu zamieszkiwania, niewielkiego stopnia mobilności
jednostek (niewiele osób zmienia miejsce zamieszkania). Pojawiające się
nowe elementy infrastruktury społecznej i technicznej, rozbudowa, modernizacja itp., nie burzą istniejących relacji, które są przenoszone na nowe
poziomy i formy życia tej społeczności. Okolicznością sprzyjającą utrzymywaniu względnie silnych więzi jest „starzenie się” miejsca wraz z ludźmi.
Większość życia spędzana z ludźmi w podobnym do nas wieku, dorastanie własnych dzieci i wnuków wraz z innymi dziećmi i wnukami z najbliższej okolicy zbliża ludzkie losy. Szczególnie wyraźnie można to zaobserwować na osiedlach zamieszkiwanych głównie przez starszych ludzi, gdzie
poszczególne etapy życia i zmiany z tym związane dotyczą całej społeczności. Należy przy tym zauważyć, że stopień spójności tego rodzaju wspólnot (społeczności wiejskie o charakterze tradycyjnym, jak również małomiasteczkowe lub osiedlowe) jest w dużej mierze uzależniony od wielkości zamieszkiwanego terytorium oraz tempa zmian otoczenia społecznego. Jeżeli
otoczenie zmienia się dość dynamicznie wskutek powstających inwestycji,
zmian zagospodarowania przestrzeni społecznej, to wspólnota nie nadąża
za tempem tych zmian, nie wchłania ich, stopniowo przenosząc istniejące
relacje interpersonalne na nowy grunt. Zburzenie dotychczasowego ładu
przestrzennego skutkuje rozluźnianiem się więzi społecznych. Zjawisko takie
można zaobserwować w osiedlach, które po modernizacji lub rewitalizacji
przybierają nową postać, obcą dla starych mieszkańców. W celu przystosowania się do nowych warunków wymagany jest zatem czas. Poszczególne
jednostki adaptują się do nich raczej szybko. Ale co dzieje się z ludźmi
i z ich relacjami? Kontakty interpersonalne są na stałe związane z miejscami. Miejsca te – sklepy, skwery, ławki, ścieżki – zależą od form spędzania czasu z innymi ludźmi. Stanowi to rytuał, który jest powielany często przez kolejne pokolenie. Jeżeli zmianie ulegnie sposób zagospodaro-
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wania tych miejsc (np. przyjmą inne funkcje), zostaną zniszczone lub powstaną nowe, rzutuje to negatywnie na bezpośrednie relacje, które mogą
stopniowo zanikać lub zamieniać się w luźne powiązania, wynikające jedynie z zamieszkiwania w tym samym miejscu i korzystania z przestrzeni publicznej (ale już w inny sposób).
Kolejną formą jest wspólnota rzeczywista nietrwała, formująca się wskutek migracji wewnętrznych, powstawania nowych, podmiejskich osiedli (suburbia), dynamicznego zaludniania się obszarów wiejskich położonych w pobliżu aglomeracji. Jej nietrwała natura odnosi się do mobilności jednostek
(dużo osób przybywających) oraz relatywnie krótkiego okresu ich zamieszkiwania w nowym miejscu. W takim przypadku integracja zarówno z miejscową ludnością, jak i z innymi nowoprzybyłymi, jest procesem długotrwałym i wymagającym otwartości na zmiany oraz na obcych ludzi. W niektórych przypadkach integracja w ogóle nie jest możliwa, ponieważ motywacja
jednostki do zmiany miejsca zamieszkania podyktowana jest chęcią izolacji w nowych warunkach. Strzeżone (przed kim?) osiedla, odgradzanie się
wysokimi murami sygnalizuje otoczeniu zamkniętą postawę wobec innych
oraz brak potrzeby nawiązywania nawet luźnych kontaktów. Nieco odmienny
charakter mogą przybierać relacje w społecznościach np. wiejskich, gdzie
obserwuje się wzmożony proces zasiedlania obszarów wiejskich przez jednostki przybywające z dużych miast i aglomeracji. W tym przypadku następuje „wchłonięcie” nowoprzybyłych przez rdzenną społeczność. Stopień
integracji i „zakorzenianie” się w nowej wspólnocie jest zależne od wielu
czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spośród zewnętrznych można wymienić m.in.: liczbę przybywających mieszkańców, dynamikę zaludniania się obszarów wiejskich, wielkość wsi, strukturę zabudowy.
Natomiast czynniki wewnętrzne związane są z jednostkami, ich osobowością społeczną, relacjami interpersonalnymi, występującymi po obu stronach
(rdzenni oraz nowoprzybyli mieszkańcy). Miejscowa społeczność i jej otwartość na obcych ludzi w dużej mierze jest warunkowana kulturowo; podobnie dzieje się w przypadku osiedlających się na wsi przybyszy pochodzących głównie z miast. Od wzajemnej akceptacji uzależnione jest budowanie relacji łączących przedstawicieli tych dwóch, różnych środowisk. Czasami proces ten trwa relatywnie krótko, ale bywa też i długi – przez wiele lat;
w skrajnych przypadkach integracja w ogóle nie jest możliwa. Nietrwałość
tej formy wspólnoty, którą buduje cała społeczność rdzennych i nowoprzybyłych mieszkańców, oznacza ciągły proces integracji, ustanawiania wzajemnych relacji i zawiązywania się więzi społecznych.
A czym jest wspólnota tymczasowa? Stanowi ona specyficzny typ społeczności, gdzie mogą występować nawet bardzo silne więzi, aczkolwiek
są one krótkotrwałe. Wspólnota powstająca spontanicznie, ad hoc wytwarza pewne mechanizmy, wzory zachowań, które powielane są w przypadku
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wystąpienia analogicznej lub podobnej sytuacji, spowodowanej zaistnieniem
„wspólnoty losu”. Powtarzanie się tych specyficznych okoliczności wyzwala – nawet po wielu latach rozpoznawany, tkwiący w podświadomości jednostek – schemat postępowania. Jest on tym trwalszy, im ważniejsze są
dla społeczności i jej poczucia tożsamości okoliczności towarzyszące niecodziennym zdarzeniom. Schemat utrwala się również wskutek powtarzalności tych epizodów. Przykładem takich wspólnot są społeczności dotknięte kataklizmem1 lub takie, które łączą ważne dla ich wspólnych losów wydarzenia, jak szczególnie celebrowane święta, rocznice, festyny, marsze lub
inne imprezy masowe, mające niepospolity charakter. Wspólnota tymczasowa to również ta powstająca spontanicznie, a okoliczności jej towarzyszące
mogą, ale nie muszą, powtórzyć się w przyszłości. W takiej grupie istotne
jest poczucie bycia razem, podzielania pewnych wartości, bycia podmiotem
sprawczym. Ze względu na charakter zdarzeń występujących jednorazowo
lub niewiele razy, nie skutkują one zawiązywaniem wspólnych więzi. Jeśli
jednak, z jakiegoś powodu, wzajemne relacje staną się bardziej intensywne, to fakt niewystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości, które mogłyby
te relacje podtrzymać, powoduje ich zanik. Takich wspólnot tymczasowych
można wymienić bardzo wiele; są nimi na przykład mieszkańcy podejmujący starania, aby być organizatorem – na skalę kraju, kontynentu czy nawet
świata – festiwali, igrzysk. W bardziej lokalnym wydaniu to wspólnoty rywalizujące o tytuł wsi lub gminy roku, przygotowujące się na przyjazd ważnej osobistości, zaangażowane w akcję charytatywną, organizujące masowy
protest, uczestniczące gremialnie w ważnych konsultacjach społecznych itp.
Wszystkie te formy, lub znaczna ich część, mogą funkcjonować nie tylko w realnym, ale również w wirtualnym świecie, stąd rodzi się wspólnota
wirtualna. We wspólnocie tej zawiązują się relacje, także nazywane więziami, choć tradycyjnie pojęcie to określa zależności interpersonalne wynikające z obecności w określonej przestrzeni fizycznej. Natomiast wspólnoty
wirtualne funkcjonują w przestrzeni społecznej. Są to zbiorowości opierające się raczej na deklarowaniu pewnych postaw, wartości i działań. To rodzaj aktywności, do której przystępuje się na podobnych zasadach, jak to
ma miejsce w przypadku wspólnot tymczasowych. Siła więzi łącząca członków tej wspólnoty uzależniona jest od rodzaju aktywności w sieci, która począwszy od biernej obecności (ograniczającej się do śledzenia zapisów),
krótkiej wymiany zdań (np. na portalach społecznościowych), może ewoluować do poziomu bardzo dynamicznych interakcji, skutkujących podejmowaniem wspólnych działań w wirtualnym świecie.
1
O charakterze więzi wspólnoty zagrożenia pisałam w książce Typy więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2013.
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Więzi społeczne mieszkańców wsi
Współcześnie, pomimo osłabiania się więzi społecznych, można jednak
zaobserwować zależność pomiędzy jakością relacji łączących jednostkę ze
środowiskiem sąsiedzkim i znajomymi a subiektywnym odczuciem komfortu życia. Kwestią istotną jest perspektywa, z jakiej ocenia się zmiany zachodzące w życiu danej społeczności, co również odzwierciedla charakter
więzi łączących jej mieszkańców. W procesach industrializacji, urbanizacji
towarzyszących przemianom gospodarczo-społecznym, zwykło się podkreślać zacierające się różnice między warunkami bytowymi oraz stanem świadomości mieszkańców miast i wsi, co uważano za pozytywny trend (Nowakowski, 1985: 528–529). W dobie rozkwitu globalizacji, skutkującej m.in. atrofią więzi społecznych, wieś bywa postrzegana jako ich ostoja (Knapik, 2015).
Charakter więzi łączących mieszkańców obszarów wiejskich determinowany jest przede wszystkim wpływem relacji rodzinnych. Tradycyjne społeczności wiejskie stanowiły związek rodzin tworzący wspólnotę opartą na
więzach krwi oraz ścisłych zależnościach społecznych i gospodarczych.
Już Ludwik Krzywicki (1957) podkreślał istotę więzi społecznych stanowiących podstawę dla zaistnienia, trwania, przetrwania i rozwoju społeczności. Z kolei Jan Szczepański zwrócił uwagę, przede wszystkim, na potrzeby jednostki, których zaspokojenie gwarantuje uczestnictwo w grupie scalonej poprzez więzi, ponieważ
[…] każda grupa, jeżeli ma trwać, musi posiadać coś, co ją trzyma wewnętrznie, co powoduje lojalność jej członków, zapewnia zaspokojenie potrzeb w jej ramach, pozwala jej się utrzymać i rozwijać. Słowem każda
grupa i każdy rodzaj zbiorowości musi posiadać swoją więź wewnętrzną
(Szczepański, 1963: 118).

Środowiska wiejskie, na tle społeczności miejskich wyróżniające się istnieniem relatywnie silnych więzi sąsiedzkich, cechują specyficzne warunki, w których wychowuje się i dorasta młode pokolenie (K awula, 1973: 13).
Poprzez rodzinę wychodzi się na płaszczyznę więzi krewniaczych, koleżeńskich, sąsiedzkich, lokalnych. Rodzinne warsztaty pracy, ziemia, gospodarstwo – tworzyły podstawy więzi ekonomicznej i pracowniczej. Więź
rodzinna przechowywała najistotniejsze wartości kultury, wierzeń, obrzędów, religii wzmacniała poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, była
przetrwalnikiem więzi narodowej (Minkiewicz, 1991: 200).

Rodzina to podstawa tej społeczności, która „[…] jest najlepszym środowiskiem dla kształtowania się więzi społecznych. Bez nich żadne społeczeń-
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stwo nie jest w stanie trwać, a tym bardziej rozwijać się” (Dyczewski, 2002:
10). Charakter rodzin kształtował się przez wiele wieków wskutek wpływu czynników, spośród których Jan Turowski (1959) wyróżnił następujące:
1. rodziny wiejskie są większe pod względem liczebności od rodzin miejskich; 2. są przywiązanie do ziemi, która zawsze była i w dalszym ciągu
w dużym stopniu jest podstawą egzystencji rodzin wiejskich; 3. rodzina wiejska stanowi załogę gospodarstwa.
Jak pisał Dyzma Gałaj, wielkość gospodarstwa bezpośrednio wpływała
na jego cechy społeczne. Podstawą oceny pozycji społecznej każdego gospodarstwa chłopskiego stanowiła liczba hektarów użytków rolnych. Dzieci
rodzące się w rodzinach wiejskich dziedziczyły status społeczny rodziców,
powiązany z obszarem posiadanego przez nich gospodarstwa (Gałaj, 1985:
402–403). Również Stanisław Kawula podkreślił związek rodziny z gospodarstwem jako dominującą cechę wyróżniającą ją na tle rodzin miejskich
(K awula, 1973: 13).
Drugim, istotnym aspektem jest znaczenie społeczności lokalnej dla rodziny wiejskiej. Współcześnie obie te cechy znacznie straciły na znaczeniu,
zarówno pod kątem powiązania rodziny z gospodarstwem, jak i zależności od społeczności wiejskiej. Podstawowym spoiwem tradycyjnych rodzin
są więzy krwi łączące liczne grono osób w jedno gospodarstwo domowe,
które funkcjonuje na zasadach współzależności ekonomicznej. Wzajemne
powiązania wpływają zatem na utrwalanie więzi rodzinnej (Adamski, 2002:
151), bez której, zdaniem Władysława Jachera „...rodzina nie może spełnić
swoich obowiązków socjalizacyjnych, ponieważ brakuje jej własnego samodookreślenia się w kontekście życia społecznego i własnej tożsamości, bez
której rodzina nie może ani istnieć ani działać” (Jacher, 1987: 65). Rodziny i wiejskie społeczności lokalne szczególnie pielęgnują wartości, które
są najistotniejsze w życiu jednostki oraz wspólnoty. Historia naszego kraju
pokazuje, że – zwłaszcza w trudnych i traumatycznych chwilach – to właśnie silna więź i społeczność wiejska były ostoją zapewniającą przetrwanie
rodzimej kultury i wartości społecznych (Jacher, 1987: 73). W zakresie roli,
jaką pełni więź rodzinna dla rozwoju jednostki, Jacher podkreślił wzrastającą świadomość współczesnych rodzin. Dostrzega się znaczenie kształtowania prawidłowo rozwiniętej osobowości, zapewnienie równowagi psychicznej wszystkich członków rodziny oraz dbałość o starsze pokolenie (Jacher,
1987: 64). Ten sam autor twierdził, że eksploracja tychże zależności jest
trudnym wyzwaniem: ulotny charakter więzi warunkowany jest świadomością, odczuwaniem, wolą, stanem ducha, a wszystkie te stany psychiczne
trudno jest ująć w formie obiektywnych wyznaczników i wskaźników, określających wymiar tych więzi (Jacher, 1987: 11).
Jeśli chodzi o badania społeczne w zakresie więzi rodzinnych można
stwierdzić, że mieszkańcy wsi w większym stopniu niż mieszkańcy miast de-
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klarują częste (przynajmniej raz w tygodniu) i regularne spotkania z członkami rodziny. I tak, kontakt z rodzicami potwierdziło 76% odpowiedzi (taki sam
wynik uzyskano w przypadku respondentów zamieszkujących małe miasta). Kolejna kategorią wyróżniającą się w przypadku respondentów ze wsi
były spotkania z teściami (55%), ze swoim rodzeństwem (44%), z dziadkami
(38%; taki sam wynik dotyczy kategorii: mieszkańcy małych miast) oraz z innymi krewnymi współmałżonka (5%). Nieco mniejsze wartości, porównywalne z odpowiedziami respondentów z małych, średnich i dużych miast oraz
aglomeracji, odnotowano w przypadku kontaktów z wnukami (65%), z dorosłymi dziećmi mieszkającymi osobno (62%), przyjaciółmi, bliskimi znajomymi (44%), z rodzeństwem współmałżonka (24%), z innymi krewnymi respondenta (9%) (Więzi rodzinne 2019).
Zmienia się charakter nie tylko więzi rodzinnych, ale również więzi sąsiedzkich. Z badań CBOS wynika, że większość Polaków (89%) deklaruje
swój pozytywny stosunek do sąsiadów, przejawiający się nieunikaniem kontaktu z nimi. Jednakże ów stosunek nie przekłada się na gotowość podtrzymywania relacji sąsiedzkich; tak twierdzi 65% respondentów. Zbadano,
że charakter więzi sąsiedzkich jest w pewnym stopniu determinowany typem oraz wielkością społeczności lokalnej. Na wsi, w odróżnieniu od miasta, kontakty sąsiedzkie przybierają bardziej rozbudowaną formę niż tylko
tradycyjne „dzień dobry”. Oznacza to, że ludzie na wsi częściej świadczą
sobie drobne przysługi oraz odwiedzają się nawzajem. Bliższe relacje mogą
też przysparzać sytuacji rodzących konflikt. Na wsi oraz w miastach liczących od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, odnotowano najwyższy wynik
(12%) odpowiedzi respondentów deklarujących istnienie konfliktu z co najmniej jednym sąsiadem (Relacje sąsiedzkie 2017).

Więzi społeczne a jakość życia
Więzi społeczne nie mogą być, przynajmniej w pewnym zakresie, poddawane obiektywnym ocenom; nie są również kategorią kwantyfikowaną.
Trudno zatem ocenić wpływ tychże więzi na odczuwaną, przez każdą jednostkę subiektywnie, satysfakcję, wynikającą z istnienia w danej społeczności określonych relacji społecznych. Owa satysfakcja ściśle łączy się z pojęciem „jakość życia”, którą można definiować w różnych kategoriach. To, co
wpływa na dobrostan, w ujęciu obiektywnym i subiektywnym, można zdefiniować i – mniej lub bardziej trafnie – określić udział poszczególnych czynników w podnoszeniu standardu życia jednostek. Precyzyjne, jednoznaczne
zdefiniowanie jakości życia nie jest zadaniem łatwym.
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W sensie psychologicznym, jakość życia ujmowana jest zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i ogólnych. Oba te podejścia koncentrują się
wokół postaw, problemów społecznych oraz systemów wartości. Psychologia pozytywna, wywodząca się z psychologii humanistycznej, zajmuje się
jakością życia w rozumieniu dążenia do szczęścia i czerpania zadowolenia z ludzkiej egzystencji, co stanowi opozycję do zjawisk wpływających na
brak lub obniżony poziom satysfakcji z życia (Wnuk, Marcinkowski, 2012).
Pomimo tej dualistycznej perspektywy, psychologowie częściej podejmują
problematykę jakości życia w odniesieniu do subiektywnych odczuć jednostek oraz postrzegania i rozumienia – przez pryzmat własnych, życiowych
doświadczeń – czynników wpływających na zadowolenie z życia (Tobiasz-Adamczyk, 1996). W literaturze terminy „jakość życia”, „warunki życia”, „poziom życia”, „stopa życiowa” i inne bywają używane zamiennie. W kategoriach obiektywnych, jakość życia odnosi się do otoczenia infrastrukturalnego społeczeństwa. Do określenia tego stopnia wykorzystywane są wskaźniki mikro i makroekonomiczne, w połączeniu z danymi statystki publicznej
czy Banku Danych Regionalnych (Borys, Rogala, 2008: 13–14). „Jakość życia” jest terminem definiowanym głównie przez ekonomistów. Do jej pomiaru stosuje się mierniki i wskaźniki. Jednakże określanie za pomocą opracowanych, standardowych i obiektywnych wskaźników, istniejącego bądź
optymalnego standardu życia, zdaniem Janusza Sztumskiego, jest obarczone błędem, przede wszystkim z powodu nierzetelności niektórych danych statystycznych lub manipulowania nimi. Wskaźniki te stanowią miernik niezbędny przy konstruowaniu planów oraz ocenianiu natężenia różnorodnych zjawisk społecznych i gospodarczych, głównie w zakresie polityki
społecznej. Wykorzystywane są również jako element strategii wyborczej
partii politycznych, co powoduje wręcz skłonność polityków do takiej interpretacji danych, aby były korzystne i pomocne do osiągnięcia partykularnych celów (Sztumski, 2009: 63–76).
Miarom subiektywnym przeciwstawia się obiektywne, które ściślej powiązane są ze środowiskiem naturalnym i społecznym. Środowiska te wypełnione są różnorodnymi wytworami materialnymi i niematerialnymi. Socjalizacja jednostki – na którą fundamentalny wpływ ma kultura, historia i wartości danej społeczności – powoduje, że ludzie w różnym stopniu pożądają
i dążą do zdobycia danych dóbr (Sztumska, Sztumski, 2002: 12–13). Można również stosować miary łączące komponenty obiektywne z subiektywnymi, tzn. subiektywna ocena dotycząca występowania aspektów wpływających na podnoszenie standardu życia (np. infrastruktura) połączona z odczuciem zaspokojenia określonych potrzeb jednostek. Wioletta Knapik i inni,
na podstawie badań przeprowadzonych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, zaproponowali syntetyczny wskaźnik jakości życia, na
który składają się takie komponenty, jak: dostęp do elementów infrastruk-
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tury społecznej i technicznej, ocena jakości życia względem jakości życia
rodziców, korzystanie przez dzieci ze zorganizowanych form wypoczynku,
dostęp do sal gimnastycznych, sposób spędzania czasu na urlopie (przez
dorosłych respondentów), subiektywne poczucie bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania (Knapik i in., 2011: 211–214).
Socjologowie, obok innych przedstawicieli nauk społecznych, podejmowali problematykę jakości życia analizując wpływ różnorodnych czynników
na podnoszenie standardu życia jednostek: 1. metoda pierwsza uwzględniała dualistyczne znaczenie przypisywane jakości życia; zmiany, jakie nastąpiły wskutek industrializacji skutkowały dynamicznym postępem technicznym i naukowym, co w konsekwencji wpłynęło, z jednej strony, na wzrost
konsumpcji i bardziej sprawiedliwe zasady życia społecznego, zaś z drugiej
– na pragnienie powrotu do tradycyjnych form egzystencji, opartych na zasadach etyki z początków kapitalizmu; 2. metoda druga, w odróżnieniu od
pierwszej mającej bardziej jakościowy charakter, odnosiła się do wymiernych aspektów jakości życia i wiązała się z badaniami dotyczącymi wpływu
intensywnie rozwijającej się gospodarki (od lat sześćdziesiątych XX wieku)
na wzrost poziomu konsumpcji dóbr i usług, stanowiących wyznacznik dobrobytu społecznego; 3. metoda trzecia uwzględniała konieczność zaspokojenia nie tylko materialnych potrzeb człowieka, ale również socjalnych;
w tym ujęciu jakość życia jawi się jako zbiór różnych elementów ludzkiej
egzystencji, które mają bardziej społeczny wymiar; 4. metoda czwarta koncentrowała się na poznawaniu oraz sposobach wpływania na podnoszenie
wartości ludzkiej egzystencji; metoda ta, mająca jakościowy charakter, stanowiła pewnego rodzaju kategorię symboliczną, nie podlegającą operacjonalizacji (K aleta, 1998).
Jedna z socjologicznych definicji, sformułowana przez Janusza Mariańskiego, trafnie oddaje wieloaspektowość jakości życia i zakłada, że na satysfakcję jednostek i odpowiedni standard życia mają wpływ dwa komponenty: 1. warunki obiektywne (ekonomiczne i społeczne); 2. warunki subiektywne (własne odczucia jednostki, dotyczące komfortu psychicznego,
zadowolenia i szczęścia). Autor konkluduje, że ważne są zarówno warunki obiektywne, jak i subiektywne – te ostatnie wydają się nawet istotniejsze (Mariański, 1993: 73).
Jakość życia to pojęcie składające się z wielu elementów, obejmujące również niektóre mechanizmy, sterujące życiem współczesnych społeczeństw i jednostek. Należą do nich podaż i popyt, ale nie w ujęciu teorii
ekonomicznych, lecz bardziej jako zachowania i działania społeczne, które – w konsekwencji – stymulują gospodarkę. Współczesne społeczeństwo
konsumpcyjne generuje pewne trendy, których dynamika rozprzestrzeniania
się: sposób oddziaływania na inne jednostki, zasięg terytorialny oraz liczba
ludności zaangażowana w te procesy nigdy wcześniej nie występowała.
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Globalizacja gospodarcza, społeczna i kulturowa powoduje, że lansowane
i narzucane przez wiodące podmioty wzory zachowań, w każdym obszarze życia, są niemal natychmiast przyswajane przez innych ludzi. To, co
wpływa na jakość życia, jest w dużej mierze narzucane przez społeczeństwa, cechujące się wysokorozwiniętą gospodarką. I tak, obok rzeczywistych – uzasadnionych ekonomicznie i społecznie – potrzeb, pojawiają się
takie, które z racjonalnego punktu widzenia są zbędne, ale szybko okazują się niezbędne wskutek tendencyjnych działań, propagowanych głównie
za pośrednictwem masowych mediów. Paradoksalnie, wyznacznikiem wysokiej jakości życia może być podzielanie wartości oraz nabywanie dóbr
materialnych, które szkodzą człowiekowi, zarówno w wymiarze biologicznym, jak i społecznym oraz gospodarczym. Przykładów można przytoczyć
wiele. Wystarczy wspomnieć chociażby: lansowanie idealnej sylwetki kobiecej (co skutkuje m.in. anoreksją), propagowanie tzw. fast-foodów, produkowanie ton śmieci, niebezpiecznych odpadów (skutek wyrzucania sprzętu
AGD, elektronicznych gadżetów tylko dlatego, że należy zamieniać je nowszymi modelami), zakłócanie równowagi środowiska w rezultacie nadmiernej ingerencji człowieka (poprzez rozrastającą się infrastrukturę techniczną,
nie zawsze uzasadnioną z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia)
itd. Mechanizm nasilania się tego typu zjawisk nie jest skomplikowany, co
przedstawia m.in. George Ritzer w koncepcji „makdonaldyzacji społeczeństwa” (Ritzer, 2003).
Jakość życia w zindywidualizowanym społeczeństwie bywa postrzegana
głównie przez pryzmat wartości materialnych i własnych potrzeb jednostki.
Jednakże wśród społecznych koncepcji odnoszących się do jakości życia
i sposobów jej pomiaru można znaleźć i takie, które na równi traktują potrzeby materialne jednostki i jej rozwój osobisty oraz więzi społeczne. Erik
Allardt wyróżnił trzy wymiary, na poziomie których zaspokajane są ludzkie
potrzeby, a zachowanie równowagi pomiędzy pragnieniem i satysfakcją stanowi o jakości życia: 1. posiadanie (having) – sytuacja materialna, mieszkaniowa, zdrowotna, poziom edukacji; 2. uczucie (loving) – więzi rodzinne,
społeczne, relacje interpersonalne; 3. istnienie (being) – rozwój osobisty jednostki, subiektywne poczucie bezpieczeństwa itp. (Allardt, 1993).

WGS i jej rola
w podnoszeniu jakości życia społeczności wiejskiej
Pilotażowy projekt Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WGS) jest
nową formą gospodarowania na obszarach wiejskich. To nowatorski system
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łączący wiele funkcji społecznych, środowiskowych, rolniczych i gospodarczych w ramach gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego. Projekt
ten jest realizowany przez autorkę we współpracy i na terenie Społecznego Gospodarstwa Rolnego „Oaza pod Lasem” w Daleszynie. Gospodarstwo
to, wchodzące w skład firmy Mutual Credo sp. z o.o., zainicjowało działania w zakresie budowania wspólnoty i zarazem pozostaje liderem całego
przedsięwzięcia. Oprócz podmiotu wiodącego, w skład wspólnoty wchodzi
gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwo biznesowe „Stajnia Daleszyn”. Poprzez włączenie członków rodziny do prowadzenia wspólnej działalności komercyjnej, sferę prywatną i ekonomiczną spaja misja społeczna. Nadrzędnym celem jest prowadzenie działalności biznesowej w sposób
zrównoważony i integrujący wszystkie współpracujące z firmą jednostki oraz
podmioty (gospodarcze i organizacje pozarządowe). Fundacja Do Ut Des,
część wspólnoty WGS, wspólnie z Mutual Credo, wdrażają program „Dajemy Radę”. Wzajemne relacje współpracujących ze sobą członków rodzin
oraz interesariuszy opierają się na zaufaniu społecznym. Fundacja Do Ut
Des propaguje ideę zasady wzajemności, polegającą na tym, iż organizacja
ta wspierając swoich beneficjentów, w tym dzieci chore na raka, nie oczekuje od nich nic w zamian. Realizuje działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia. Podstawowym celem jest aktywizowanie społeczności lokalnej do podejmowania aktywności na rzecz zdrowia, propagowanie i kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie. Wszystkie podmioty są powiązane ze sobą, prowadząc działalność biznesową oraz pro publico bono. Odpowiadają solidarnie
w zakresie spraw prawnych i podatkowych, publicznoprawnych oraz wspólnie zajmują się obsługą logistyczną oraz finansową związaną z funkcjonowaniem całego przedsięwzięcia.
Struktura oraz nasilenie procesów więziotwórczych były trudne do przewidzenia w momencie, gdy powstawała idea WGS. Wówczas nie dało się
przewidzieć i zaplanować wszystkich działań. Realizacja przedsięwzięcia
zweryfikowała wstępne założenia szczegółowo opisane w definicji WGS2,
która obrazowała prawdopodobny kierunek ewolucji wspólnoty. Początek
jej powstawania oraz rozpoczęcie badań w tym zakresie przypadł na listopad 2016 roku. W kolejnym roku miały miejsce inwestycje w infrastrukturę,
zagospodarowanie przestrzenne, zakładanie upraw oraz rozbudowa instalacji wodnej i elektrycznej. Rok 2017 zapoczątkował nieodpłatne udostępnianie gospodarstwa poprzez zapewnienie dzieciom zabawy, odpoczynku
oraz edukacji środowiskowej, organizację sąsiedzkich imprez integracyjnych
i inne. Natomiast rok 2018 to komercjalizacja działalności gospodarstwa,
Wspólnota Gospodarstwa Społecznego, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wspol
nota-gospodarstwa-spolecznego;6137506.html.
2

Wioletta Knapik: Kreowanie nowych wiążąco-pomostowych więzi społecznych…

stopniowe przechodzenie z bezpłatnych usług społecznych na sprzedaż
usług edukacyjno-integracyjnych. Należy również podkreślić korzyści osiągnięte wskutek rozwoju osobistego, artystycznego oraz biznesowego najbliższych członków rodziny lidera WGS.
Zamieszczony schemat przedstawia strukturę WGS, na bazie Społecznego Gospodarstwa Rolnego „Oaza pod Lasem” w Daleszynie. WGS działa
w otoczeniu „Gostyńskiej Krainy Zdrowia”. Podstawą prawną zasad funkcjonowania WGS jest statut spółki Mutual Credo sp. z o.o. Natomiast podbudowę filozoficzną tej wspólnoty stanowi program spółki Mutual Credo „Dajemy Radę”.
Schemat 1. Struktura Społecznego Gospodarstwa Rolnego „Oaza pod Lasem”
w Daleszynie

DALESZYN 12

Rodzinne
gospodarstwo rolne

Społeczne
Gospodarstwo Rolne
„Oaza Pod Lasem”,
oddział spółki
Mutual Credo

„Stajnia Daleszyn”

„Fajna Farma” pełniąca
jednocześnie funkcję
Wiejskiego Centrum
Edukacji Przyrodniczej
Legenda: „Fajna Farma”, „Oaza Pod Lasem”, „Gostyńska Kraina Zdrowia” to marki handlowe, których właścicielem jest Mutual Credo i są one wykorzystywane w celach promocyjno-marketingowych.

Warto podkreślić indywidualny wymiar WGS, co oznacza realny wkład
każdej jednostki w kreowanie wspólnoty oraz stanowienie o sile więzi rodzinnych i wspólnotowych. Każda z tych osób indywidualnie tworzy wartość
dodaną dla siebie i wspólnoty – i to właśnie zaczęło się dokonywać w 2018
roku. Było to poprzedzone procesem zmian w sposobie myślenia członków wspólnoty w zakresie ich oczekiwań, które miała spełnić WGS. Osoby
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zaangażowane w takie przedsięwzięcia muszą dostrzec przyszłe korzyści.
Na nic zdało się tworzenie biznes planów i oczekiwanie li tylko profitów ekonomicznych. Aby podejmowane działania mogły zaowocować wymiernymi
zyskami finansowymi, muszą wpierw koncentrować się na korzyściach społecznych. Z jednej strony członkowie wspólnoty powinni być stymulowani
do podejmowania nieodpłatnej pracy na rzecz beneficjentów gospodarstwa;
z drugiej strony, usługobiorcy, poprzez korzystanie z oferty gospodarstwa,
zacieśniają więzi z członkami WGS. Aktorów społecznych stanowiących
wspólnotę łączy wspólna idea, co wzmacnia istniejące więzi rodzinne oraz
sprzyja powstawaniu równoległych więzi wspólnotowych. Wzajemne zależności pomiędzy członkami wspólnoty zaczęły być wyraźniej zauważalne dopiero w 2018 roku.
Sam proces powstawania i zacieśniania więzi społecznych naznaczony był wieloma trudnościami. WGS to przedsięwzięcie realizujące często
rozbieżne interesy każdego z członków wspólnoty. Wypośrodkowanie tych
interesów spowodowało z czasem, że wspólnota musiała te indywidualne
interesy dostrzegać i nawet je wspierać. Z czasem, członkowie wspólnoty zrozumieli, że ich partykularne sprawy i sukcesy są związane właśnie
z WGS. Przez ostatnie dwa lata, na każdym etapie tworzenia Wspólnoty, występowały tarcia pomiędzy członkami rodzin. Wynikały one przede
wszystkim z konieczności ujednolicenia celów kluczowych wszystkich aktorów/rodzin stanowiących trzon WGS. I tutaj pojawił się największy problem związany z przekonaniem właściciela gospodarstwa rolnego (który
nie jest liderem wspólnoty), a zwłaszcza jego rodziców, do zaangażowania się w projekt tworzenia gospodarstwa społecznego otwartego na lokalnych mieszkańców. W paru przypadkach sytuacja tak się zaogniła, że projekt zawisł na przysłowiowym „włosku”. Jednak sprawdziła się zasada, aby
nie uprzedzać się do takich osób i dać im czas na oswojenie się z nowymi pomysłami. Tak jak kropla wody drąży skałę, tak i w przypadku projektu – ostatecznie, acz z pewnymi oporami, udało się zneutralizować negatywne nastawienie. Głównie więzy rodzinne sprawiły, że dalsze działania
stały się możliwe. Cele nadrzędne całej wspólnoty zdominowały wewnętrzne nieporozumienia. Newralgicznym elementem funkcjonowania tej grupy
jest jej lider, który planuje, inicjuje i uczestniczy w każdym przedsięwzięciu
WGS. To przywódca, który najpierw zaszczepi pewna ideę, potem ją zmaterializuje w postaci projektu, przedyskutuje jego wszystkie aspekty, znajdzie i pozyska źródła finansowania oraz weźmie na siebie cały ciężar organizacyjny i realizacyjny. Taki lider musi też umieć rozstrzygać konflikty.
Ale przede wszystkim ma obowiązek być wiarygodnym i nie może odstąpić
od założonych celów. Można oczywiście korygować pewne zadania, zaniechać jednych, wprowadzić inne, ale zawsze musi to zostać przedyskutowane z członkami Wspólnoty. I najważniejsze – nie można tylko dyskutować,
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lecz należy konsekwentnie realizować, w myśl zasady „nie mów o tym tylko to zrób”. Podczas realizacji poszczególnych zadań można było liczyć na
przychylność lokalnej społeczności. Należy dodać, że Społeczne Gospodarstwo Rolne „Oaza Pod Lasem” jest obecne w świadomości mieszkańców od wielu lat. Dlatego poszerzanie funkcji tego podmiotu nie napotykało na negatywne reakcje ze strony sąsiadów. Ich ciekawość była zaspokajana i mogli oni bez żadnych problemów przyglądać się prowadzonym pracom, a nawet wielu z nich, często bezinteresownie, pomagało w realizacji
różnych zadań. Gospodarstwo zlecało również odpłatne usługi firmom i ludziom z najbliższego otoczenia.
W budowaniu więzi wspólnotowych niepoślednią rolę odegrała prowadzona od dawna w gospodarstwie hodowla koni, a przy niej szkółka jeździecka. Kilkudziesięciu uczestników, wraz z nimi ich rodzice lub dziadkowie, tworzą grupę prawie stuosobową. Grupa ta przynosi szkółce określone
przychody, a dodatkowo promuje Daleszyn 12 („Oaza Pod Lasem”). Rokrocznie, na koniec lata gospodarstwo organizuje dla tychże uczestników imprezę integracyjną w podziękowaniu za zaangażowanie we wspólny projekt.

WGS – nowy typ wspólnoty i łączących ją więzi
W ujęciu socjologicznym idea WGS odnosi się do trzech warstw analitycznych: strukturalnej (wspólnota), interakcyjno-funkcjonalnej (układ wzajemnie zależnych elementów) i aksjologicznej (hierarchia wartości). Dla modelu uwzględniającego współwystępujące, współzależne i uzupełniające się
elementy wszystkich tych warstw kluczowymi pojęciami są: „więź społeczna” oraz „wspólnota”. WGS to jednostka typu otwartego − nie izoluje się
od środowisk, które ją otaczają. Odgrywa rolę integrującą, oraz ma trwały charakter, dzięki sile powiązań (więzi) między podmiotami społecznymi
zaangażowanymi w działalność gospodarstwa. WGS jest nowym rodzajem
wspólnoty, wykorzystującej potencjał endogeniczny, zakorzenionej w miejscu swego powstania, włączającej do dotychczasowego rodzinnego grona
nowych, niespokrewnionych członków z bliższego i dalszego sąsiedztwa,
z obszaru wsi, miasta i jego peryferii. Beneficjentami WGS są różne grupy społeczne: dzieci, młodzież, osoby w wieku produkcyjnym oraz osoby
starsze. WGS jest wspierana przez różne podmioty i organizacje nieformalne i formalne, jak również przez inne gospodarstwa indywidualne i zainteresowanych mieszkańców. WGS, związana ze społecznie zaangażowanym
rolnictwem, stanowi element nowego ładu gospodarczego mającego społeczny charakter. Funkcjonuje w określonej wiejskiej przestrzeni społecznej,
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harmonizującej ze środowiskiem przyrodniczym. Oferuje usługi społeczne,
w tym opiekuńcze i terapeutyczne, podejmuje działania edukacyjne i pedagogiczne, sprzyja integracji międzypokoleniowej. Działa w obszarze zdrowia, rynku pracy, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, kultury i sztuki,
ochrony dziedzictwa kulturowego, tradycyjnego rzemiosła i rękodzielnictwa.
Promuje rolnictwo wspierane przez konsumentów, umożliwia w swych ramach wspólne gospodarowanie i wspólne użytkowanie ziemi, stosuje ekologiczne metody uprawy roślin i hodowli zwierząt, zajmuje się lokalnym przetwórstwem (produkty domowe), prowadzi sprzedaż bezpośrednią i rolniczy
handel detaliczny, oraz świadczy usługi gastronomiczne na potrzeby organizowanych imprez.
WGS opiera się na systemie zależności stanowiących więź społeczną.
Jest postrzegana jako wspólnota podzielanych idei, postaw, wartości. Wracając do opisywanych wcześniej rodzajów wspólnot jest najbardziej zbliżona do wspólnoty rzeczywistej trwałej. Jedynie relatywnie silne związki z terytorium nie dotyczą wszystkich członków tej wspólnoty. Interesariusze oferujący usługi społeczne to jednostki względnie trwale związane z miejscem
swojego zamieszkania i zarazem miejscem świadczenia usług. Beneficjenci
tych działań oraz współpracujące podmioty nie muszą być powiązani terytorialnie z usługodawcami. Jednakże, z czasem, właśnie owa przestrzeń staje się jednym z głównych czynników więziotwórczych w WGS. W tej Wspólnocie przestrzeń geograficzna nie miałaby znaczenia, o ile nie stanowiłaby
miejsca świadczenia i konsumpcji usług społecznych. Najważniejsze są relacje emocjonalne. Podobne wspólnoty mogą ukonstytuować się w dowolnym miejscu i czasie. Nie mają również znaczenia różnice wynikające z odmiennych statusów społecznych jednostek stanowiących tę wspólnotę. WGS
od „nowych plemion” Michela Maffesolego (1996) różni przede wszystkim
umiejscowienie w realnej, a nie wirtualnej przestrzeni. Maffesoli, podobnie
jak Manuel Castells (2009), „ulokował” wspólnotę w abstrakcyjnym wymiarze, nadał wspólnocie postać społeczności ponadnarodowej i ponadklasowej, co umożliwiło jej członkom pozostawanie w ciągłym kontakcie, głównie za pośrednictwem internetu. Względnie trwały charakter WGS warunkuje siła powiązań (więzi) pomiędzy aktorami społecznymi, zaangażowanymi w działalność tego gospodarstwa.

Zakończenie
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej człowiek
i jego społeczne potrzeby mają tendencję do ulegania marginalizacji. Li-
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czą się przede wszystkim walory materialne. Nie należy jednak bagatelizować wpływu tych niematerialnych wartości społecznych: relacji interpersonalnych, więzi społecznych, które stanowią o jakości życia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Więzi społeczne ulegają przeobrażeniom, choć badania społeczne
wskazują, iż właściwe relacje rodzinne i sąsiedzkie nadal mają duże znaczenie. Szczególnie na wsi, podtrzymywanie kontaktów z innymi mieszkańcami ma nieco szerszy wymiar niż w mieście. Relacje interpersonalne wykraczają poza standardowe, codzienne wymienianie pozdrowień.
WGS jest wspólnotą zakorzeniającą się w przestrzeni społecznej. Lider,
właściciel gospodarstwa społecznego, buduje sieć powiązanych ze sobą
innych gospodarstw rolnych, rodzin, podmiotów gospodarczych, instytucji
w celu włączania ich do realizacji usług społecznych. Usługi te, ze względu na swój charakter (jak np.: imprezy integracyjne, zajęcia edukacyjne, festyny, zabawy, szkółki jeździeckie itp.) łączą uczestników zajęć. WGS jest
miejscem, do którego się wraca, w którym spędza się wolny czas, ale również zawiązuje relacje osobowe. Sprzyja integracji społecznej i buduje więzi z innymi ludźmi, które wykraczają poza standardowe relacje sąsiedzkie
lub relacje ze znajomymi z tej samej wsi. Powoduje to powolne zakorzenianie się wspólnoty, która przybiera postać społeczności terytorialnej. Więzi
łączące jej członków mają charakter rodzinno-wspólnotowy, co oznacza,
że powiązania rodzinne przeplatają się z relacjami nawiązywanymi z innymi rodzinami. Z kolei te przenikają się ze stycznościami społecznymi, powstającymi wskutek angażowania się w działalność WGS.
WGS w pełni realizuje założenie wcześniej wspomnianego Erika Allardta
i zaproponowane przez niego wskaźniki, łączące więzi społeczne z odczuwaną jakością życia. Po pierwsze, posiadanie (having) to relatywnie stabilny
status materialny, który osiągają interesariusze WGS dzięki komercjalizacji
oferowanych przez nich usług społecznych. Po drugie, uczucie (loving), na
które składają się połączone ze sobą i przenikające się więzi rodzinne, sąsiedzkie oraz więzi ze społecznością lokalną, bazujące na nowych wzorach
relacji interpersonalnych. I po trzecie, istnienie (being), którego trzon stanowi rozwój osobisty jednostek, zarówno usługodawców, jak i beneficjentów usług społecznych. Zaspokajane potrzeby stanowią o poczuciu bezpieczeństwa jednostek.
Z kolei – odwołując się do Roberta D. Putnama (2000), który dokonał
podziału kapitału społecznego na dwa typy: wiążący (bonding; więzi pomiędzy członkami jednej grupy społecznej) i pomostowy (bridging; więzi pomiędzy osobami należącymi do różnych grup społecznych) – typ powiązań
występujących w WGS można nazwać więziami wiążąco-pomostowymi,
a przekładając to na język więzi per se więziami rodzinno-wspólnotowymi.
Więzi rodzinne łączą gospodarstwa domowe, jak również inne rodziny współ-
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pracujące w ramach gospodarstwa społecznego. Równocześnie, podmioty te przyczyniają się do zacieśniania więzi między rodzinami skupionymi
wokół beneficjentów WGS. Więzi wspólnotowe realizują się w nowopowstałej WGS, która dzięki zależnościom łączącym przedstawicieli różnych
grup społecznych, konstytuuje nową całość społeczną, mającą korzenie
w miejscu swego powstania, włączając do dotychczasowego grona nowych
członków z bliższego i dalszego sąsiedztwa, z obszaru wsi, miasta i jego
peryferii. O trwałości Wspólnoty przesądzają również cele, które realizuje.
WGS, poprzez swoją działalność, przyczynia się do minimalizowania negatywnych i maksymalizowania pozytywnych skutków społecznych podejmowanych działań, natomiast nie rozwiązuje definitywnie pewnych problemów
społecznych, jak konflikty społeczne, niewłaściwe wzory koegzystencji różnych grup społecznych na wsi, brak współpracy wiejskiej, rdzennej ludności z napływową oraz wielu innych.
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Creating new bonding and bridging social ties and quality of life,
on the example of Community-Based Social Farming (CSF)
Summary

The paper presents the Community-based Social Farming (CSF) project is an example of a community established in rural areas. It brings together individuals, families, stakeholders and other actors
in the provision of services to beneficiaries representing different social groups and different places of
residence. The theoretical background of this project is a reflection on the essence of social ties against
the background of the types of communities proposed by the author. Social ties between the rural inhabitants were characterized and their connection to the quality of life was indicated. The Community-based
Social Farming as a specific lifestyle CSF community generates a new kind of ties (bonding and bridging)
between individual social actors.
Keywords: social ties, quality of life, Community-based Social Farming (CSF)
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Streszczenie

W pracy przedstawiono projekt Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WGS) jako przykład społeczności ukonstytuowanej na obszarach wiejskich. Łączy ona jednostki, rodziny, interesariuszy oraz inne podmioty w ramach świadczonych usług dla beneficjentów reprezentujących różne grupy społeczne i różne
miejsca zamieszkania. Tło teoretyczne tego projektu stanowią rozważania dotyczące istoty więzi społecznych na tle zaproponowanych przez autorkę rodzajów wspólnot. Scharakteryzowano więzi społeczne łączące mieszkańców wsi oraz wskazano na ich powiązanie z jakością życia. Specyficzny styl życia społeczności skupionych w ramach WGS generuje nowy rodzaj więzi (wiążąco-pomostowe) łączących poszczególnych aktorów społecznych.
Słowa kluczowe: więzi społeczne, jakość życia, Wspólnota Gospodarstwa Społecznego

Wioletta Knapik – prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest socjologiem wsi.
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Organizacja pracy marynarzy,
a problem relacji społecznych na morzu –
między efektywnością a integracją
Wstęp
Wielowiekowej historii żeglugi towarzyszyły liczne zmiany warunków pracy ludzi morza. Zmiany te miały zwykle pozytywny charakter. Praca na morzu stawała się zarówno bezpieczniejsza, jak i bardziej komfortowa. Postęp
w obrębie organizacji pracy na morzu (możliwy przede wszystkim dzięki rozwojowi nauki) sprawił, że zawód marynarza z profesji skrajnie niebezpiecznej, stał się aktywnością „statystycznie niebezpieczną”. Oznacza to, że praca na morzu jest nadal (zwykle) bardziej „ryzykowna” (a także mniej komfortowa) od pracy na lądzie. Nie jest to już jednak ten poziom ryzyka, który
charakteryzował minione epoki żeglugi (Otterland, 1960: 9–11).
Obraz korzystnych zmian, związanych z realiami pracy na morzu, uwidacznia się szczególnie wyraźnie w trakcie zestawiania sytuacji ludzi morza (warunków ich pracy) z różnych epok żeglugi (Koczorowski, 1986: 125).
Postęp ten nie jest już jednak tak oczywisty, gdy analizie poddany zostanie krótszy okres – okres kilku ostatnich dziesięcioleci (Sampson, Wu, 2003:
125). Starania ukierunkowane na ekonomizację pracy na morzu (ograniczenie kosztów transportu) sprawiają, że ocena warunków pracy marynarzy
w takiej, krótszej perspektywie czasu nie jest już tak jednoznaczna.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych „proefektywnościowych” tendencji w obszarze organizacji pracy na morzu, które
w ostatnich dziesięcioleciach stanowiły główne wyzwanie dla jakości relacji
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społecznych na statku. Szczególnym przedmiotem zainteresowania będą te
zmiany w organizacji pracy, które – redefiniując kształt relacji międzyludzkich – prowadziły do erozji więzi społecznej w obrębie załogi.

Problem długotrwałej izolacji
Socjologiczne studia nad problematyką morską nawiązywały do różnych koncepcji teoretycznych. W przypadku badań nad statkiem morskim
najczęstszą ramę teoretyczną stanowiła koncepcja instytucji totalnych (Goffman, 2011: 15). Statek w sposób naturalny łączy się z ideą instytucji zamkniętych, odseparowanych fizycznie od lądu, co zachęcało badaczy, częściowo wbrew nomenklaturze „ogólnej teorii systemu” (Bertalanffy, 1984:
70), do korzystania także z pojęcia „systemu zamkniętego”. Wyróżniona
tu cecha, która z perspektywy jednostki oznacza niepożądany stan izolacji, stanowi główny czynnik różnicujący ludzi morza od ludzi lądu. Marynarze pracują w długotrwałym odosobnieniu od rodzin i znajomych. Cecha
ta definiuje nie tylko ich, ale także ich rodziny, których organizacja musi
uwzględniać okresowy (cykliczny) brak ojca i męża (Thurow, 1991: 44–47).
Problem długotrwałej izolacji, istotny szczególnie dla życia rodzinnego1,
przekłada się także na kształt relacji międzyludzkich na statku. Długotrwałej rozłące z rodziną towarzyszy długotrwałe przebywanie w stosunkowo
nielicznym (często kilkunastoosobowym) zespole. Fakt ten musi integrować
heterogeniczną z natury załogę2. Świadomość konieczności przebywania
ze sobą dwadzieścia cztery godziny na dobę, na stosunkowo niewielkiej
powierzchni, podnosi znaczenie relacji międzyludzkich; uwrażliwia na potrzebę zachowania przynajmniej neutralnych relacji z innymi. Do czynników więziotwórczych zaliczyć tu należy także ryzyko pracy w odizolowanym
zespole. Trudne środowisko nautyczne stawia przed ludźmi morza szereg
wyzwań. Skuteczne rozwiązywanie problemów uwarunkowane jest w dużej
Na izolację ludzi morza, w wymiarze psychospołecznym, składają się dwie podstawowe charakterystyki fizyczne, tj. czas przebywania poza miejscem zamieszkania
oraz bardzo istotny w kontekście psychicznym, dystans (często wiele tysięcy kilometrów) dzielący marynarzy od ich rodzin. Oznacza to, że marynarz jest nie tylko długotrwale nieobecny, ale także, ze względu na odległość przebywania, nie może on dotrzeć
do domu w wielu „awaryjnych” sytuacjach rodzinnych. Jest on zatem czasowo zarówno realnie, jak i „potencjalnie” wyłączony z życia rodzinnego.
2
Marynarze pracujący na jednym statku są wyraźnie zróżnicowani pod wieloma
społecznie istotnymi względami. Wśród załogi występują bardzo duże różnice w: zarobkach, wiedzy i kwalifikacjach, poziomie odpowiedzialności, rodzaju wykonywanej pracy.
1
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mierze poziomem kompetencji poszczególnych członków załogi, co wzmacnia świadomość zależności występującej między marynarzami. Długotrwała
praca w odizolowanym zespole stanowi główny czynnik definiujący relacje
międzyludzkie na statku. Jest on kluczowy dla zrozumienia społecznego
kontekstu pracy na statkach transportowych. Inne cechy wpisane w zawód
marynarza – jak sam fakt pracy w środowisku morskim (obcowania z żywiołem), czy realia funkcjonowania w wielokulturowym zespole – wydają się
mieć drugorzędne znaczenie.
Faktem jest, że liczne problemy związane z izolacją marynarzy ulegają obecnie częściowemu rozwiązaniu. Skracanie długości pobytu na statku
(krótsze kontrakty) oraz rozwój technologii informatycznych (dostęp do internetu) powinny, przynajmniej częściowo, redukować trudy rozłąki z rodziną.
Zmiany te nie przebiegają jednak w społecznej próżni, ich ocena wymaga
uwzględnienia kulturowego i społecznego kontekstu, określonego zmianami
życia na lądzie (Kołodziej, 2019: 332). Zmiany w organizacji pracy na morzu nakładają się bowiem na redefinicję ról zawodowych i rodzinnych, co
wiąże się z wyższymi wymaganiami w zakresie standardów pracy i odpoczynku. Stąd (obiektywnej) poprawie określonych warunków pracy nie musi
towarzyszyć ich wyższa ocena.
Zasygnalizowane zmiany w obszarze organizacji pracy na morzu wyraźnie modyfikują kształt relacji międzyludzkich na statku. Krótsze rejsy zachęcają do postrzegania pobytu na statku w kategoriach przerwy we właściwym, lądowym życiu. Dostęp do nowoczesnych technologii oraz postępująca
redukcja załogi wzmacniają tendencję do izolowania się od innych członków
załogi. Relacje te komplikuje dodatkowo globalny charakter branży transportu morskiego. Marynarze (w obrębie jednego statku) rekrutują się zwykle z różnych krajów, co wraz z ograniczeniem pól styczności osobistych redukuje także szereg potencjalnych konfliktów.
Te i inne zmiany w obszarze organizacji pracy na morzu redefiniują
i wzmacniają izolację marynarzy. Możemy tu zatem mówić o procesie erozji więzi społecznej łączącej ludzi morza. W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie bardziej szczegółowy opis zasygnalizowanego zjawiska,
charakterystykę tę warto jednak poprzedzić próbą teoretycznego (socjologicznego) osadzenia podjętej problematyki.
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Efektywność ekonomiczna
a problem integracji systemów społecznych
W socjologiczną analizę relacji społecznych (kształtu stosunków i styczności społecznych) wpisana jest szeroko rozumiana kategoria efektywności3. Każdy układ (system) społeczny musi skutecznie rozwiązywać szereg
problemów. Analitycznie wyróżnia się tu mechanizmy wewnętrzne (między
innymi internalizację i instytucjonalizację) i zewnętrzne (dotyczące relacji
ze środowiskiem) (Parsons, Smelser, 1975). Mechanizmy te muszą dawać
odpowiedź na szereg pojawiających się wyzwań; muszą „efektywnie” rozwiązywać problemy, takie jak problem kontyngencji (względnie podwójnej
kontyngencji)4, co w wymiarze jednostkowym oznacza dysponowanie – użytecznymi i czytelnymi dla jednostki – schematami interpretacji i zasadami
gratyfikacji (Skąpska, 1994: 7–17; 2007: 10; Parsons, 2009: 11). Systemy społeczne muszą ponadto dysponować zasadami wyodrębnienia z szerszego
środowiska5, utrzymania swoich granic (swojej tożsamości) poprzez skuteczną „redukcję kompleksowości środowiska”6. Oznacza to, że system interakcyjny wymaga (między innymi) określenia tematu dyskusji (z nieskończonej liczby możliwych do podjęcia tematów), a system organizacji określe3
Samo pojęcie efektywności wykorzystywane jest w wielu naukach empirycznych.
W ujęciu ekonomicznym podkreśla się często, że działanie efektywne, to takie, które pozbawione jest marnotrawstwa, prowadzi do osiągnięcia pozytywnego rezultatu z uwzględnieniem (minimalizacją) ponoszonych kosztów (Szudy 2014: 23). W przypadków systemów społecznych przez efektywność będziemy natomiast (w niniejszym artykule) rozumieć zdolność do rozwiązywania problemów. Tak rozumiana efektywność wiąże się
bezpośrednio z kategorią integracji społecznej, która: „wyraża zawsze zdolność jednostki lub systemu do utrzymywania się wobec wewnętrznych lub zewnętrznych napięć, trudności, przeciwieństw i stawiania czoła tym czynnikom, które mają wpływ na
jej rozbicie” (Jacher, 1976: 25)
4
Czytelność mechanizmów gratyfikacji stanowi punkt wyjścia dla właściwej motywacji do pracy. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „siła motywacji do działania zależy od pewności (oceny prawdopodobieństwa), że dane postępowanie przyniesie to, czego się pragnie” (Bartoszek, 1992: 36). Ocena ta wymaga znajomości (rozumienia) właściwych dla danego systemu zasad gratyfikacji.
5
„Ponieważ najistotniejszą cechą grupy jest jej odrębność jako zamkniętego układu, więc przy rozpatrywaniu poszczególnych grup społecznych na pierwszy plan wysuwa się sprawa ich wyodrębnienia. Wyodrębnienie to zwykle opiera się na jakiejś
uznanej przez ogół członków zasadzie: jest jakaś racja, dla której dana grupa uważana jest za odrębną od innych grup, i pewne jednostki za należące do niej, inne nie”
(Znaniecki, 2001: 26).
6
„Możemy mówić o ‘systemie społecznym’, ilekroć działania kilku osób są sensownie powiązane i są w tym wzajemnym powiązaniu wydzielone ze środowiska” (Luhmann, 1982: 70).
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nia zasady funkcjonowania jej członków (np. czasu pracy) (Luhmann, 1982:
70–76). Zabiegi te wyodrębniają system (systemy) niższego rzędu ze środowiska (systemu społecznego), któremu brak jest tego typu dookreśleń. Redukcja ta, z perspektywy jednostki, stanowi uproszczenie świata społecznego – rozwiązanie problemu wyboru spośród nieskończonej liczby potencjalnych działań.
Zagadnienia te, w obrębie klasycznej teorii socjologicznej, wpisują się
w problematykę więzi i integracji, którą traktuje się jako skutek istnienia
więzi. Ponownie rozróżnienia się tu dwa rodzaje czynników (dwa źródła integracji). Są to „czynniki porządku zewnętrznego” i „czynniki porządku wewnętrznego”7. Pierwsze z nich określone są w obrębie szerszych struktur
świata społecznego, drugie zaś integrują zespół na bazie szeroko rozumianej atrakcyjności przynależności do grupy (np. atrakcyjności relacji interpersonalnych) (Jacher, 1976: 15–17, 31–32; 1992: 17–18).
Zastosowanie tego podziału ukazuje jedną z cech swoistych organizacji pracy na morzu. Integracja systemu społecznego na morzu (załogi statku) opiera się przede wszystkim na zewnętrznych czynnikach porządku.
Cykliczna fluktuacja członków załogi obniża znaczenie styczności osobistych. Relacje koleżeńskie, w przeciwieństwie do względnie trwałych relacji
na lądzie, przyjmują tu charakter tymczasowy, co obniża ich (subiektywną)
wartość i potencjalną rolę integrującą. Częsta konieczność wymiany załogi sprawia, że podstawy integracji systemu muszą być narzucone z zewnątrz, nie tyle budowane (wytwarzane w ramach interakcji), co zastane.
Nowi członkowie załogi (rekrutujący się z różnych krajów) mają wypełniać,
a nie konstruować, przydzielone im role, mają odtwarzać zaprojektowany
układ społeczny.
Na tak rozumianą „efektywność” systemów społecznych nakłada się
efektywność ekonomiczna, która w przypadku branży transportu morskiego oznacza konieczność skutecznego funkcjonowania w warunkach globalnej konkurencji. Konieczność redukcji kosztów (efektywność ekonomiczna), jako potrzeba nadrzędna, redefiniuje na statkach relacje międzyludzkie, prowadząc często do ich zubożenia. W literaturze przedmiotu mówi się
w tym kontekście o „pustej strukturze ról”, o więziach społecznych opartych
na stycznościach rzeczowych, czy w wymiarze jednostkowym, na przyjmowaniu „strategii wycofania” (Aubert, Arner, 1958: 209; Kołodziej, Kołodziej-Durnaś, 2018: 72).
Przedstawiony tu podział ma wyłącznie charakter analityczny. Wewnętrznym źródłem integracji może być np. atrakcyjny cel, który można osiągnąć w obrębie danej
grupy. Atrakcyjność ta ma jednak zwykle swe źródło w szerszych strukturach świata
społecznego np. w systemie wartości danego społeczeństwa. Akcentowanie zewnętrznych lub wewnętrznych źródeł integracji uzależnione jest wyłącznie od poziomu prowadzonej analizy.
7
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Zubożenie społecznego aspektu pracy na morzu rodzi uzasadnione obawy wśród badaczy zawodów morskich. Zmiany te cechuje jednak także
pewna subiektywna atrakcyjność. Praca w zubożonym społecznie środowisku nautycznym, swoista forma alienacji, odbierana jest przez część ludzi
morza jako atrakcyjna alternatywa dla nazbyt złożonej i mniej uporządkowanej (nieustrukturyzowanej, płynnej) rzeczywistości lądowej. W takim też
kontekście motywacja do pracy na morzu (tęsknota za morzem) może być
determinowana nie tylko czynnikami materialnymi (potrzebą zarobienia pieniędzy), ale także chęcią odpoczynku od wymagającej rzeczywistości lądu.
Poniżej przedstawiony zostanie proces oddziaływania czynników ekonomicznych na relacje międzyludzkie na statkach transportowych8. Proces
ten można traktować jako przykład szerszego zjawiska oddziaływania presji ekonomicznej na integrację systemów społecznych. Charakterystyka
wskazanego zagadnienia obejmie dwa analitycznie wyróżnione obszary:
czynniki strukturalne (strukturę załogi i problem nowoczesnych technologii)
oraz czynniki kulturowe (wielokulturowość i problem deficytu zaufania). Taki
układ treści pozwoli przyjrzeć się problemom relacji międzyludzkich na statku z różnych perspektyw (z uwzględnieniem kluczowych czynników oddziaływania).

Wielkość i ustrukturyzowanie załogi
Istotnym czynnikiem, widocznym w obszarze organizacji pracy marynarzy, jest tendencja do ograniczania wielkości załóg statków w celu obniżenia
kosztów osobowych. W tendencję tę wpisuje się zarówno zjawisko powolnego acz konsekwentnego eliminowania określonych stanowisk ze struktury organizacyjnej statku, jak i proces redukowania liczby osób zatrudnianych na tych samych stanowiskach9. Zmiany te mają charakter uniwersalny,
co oznacza, że obecne są one także na lądzie.
Czytelną manifestacją wskazanego procesu była eliminacja kilku morskich stanowisk. Ze struktury organizacyjnej statku morskiego zniknęła pozycja radiooficera i ochmistrza (Milian, 1974: 97–99). Obecnie podobne zjawisko zaobserwować można w przypadku (legendarnego) stanowiska bosDo statków transportowych zalicza się statki służące do przewozu ładunków oraz
statki pasażerskie. Niniejsze opracowanie odnosi się wyłącznie do statków transportujących ładunki.
9
Proces ten wzmacniany jest przez zjawisko czasowej (a nie stałej) obecności danego stanowiska w strukturze organizacyjnej statku oraz realizację określonych zadań
na zasadach serwisowych.
8
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mana, którego funkcje (obowiązki) może przejmować jeden ze starszych marynarzy. Pojawianie się nowych stanowisk związane jest natomiast z przypisywaniem uwspółcześnionych nazw i zakresów obowiązków do starych (już
istniejących) pozycji. W ten sposób „elektryk”, wraz ze wzrostem znaczenia
elektroniki, zastąpiony zostaje stanowiskiem ETO (elektroautomatyka). Pojawienie się nowego stanowiska w strukturze organizacyjnej statku nie wiąże
się zatem ze wzrostem liczebności załogi. Stanowisko to może dodatkowo
występować w strukturze organizacyjnej statku doraźnie, tzn. w momencie
zaistnienia określonej potrzeby lub czasowo – w danych, ustalonych z góry
okresach. Taka organizacja pracy (zatrudnienie do wykonania określonego
zadania) zgodna jest ponownie z praktykami nowoczesnego zarządzania,
obserwowanymi na lądzie.
Na proces redukcji liczebności załogi wpływa także zjawisko ograniczania liczby osób obsadzających te same pozycje (np. starszych marynarzy
A/B10), lub (o ile jest to zgodne z przepisami) nieobsadzania części stanowisk (np. stanowiska stewarda). Obie praktyki (wymuszone presją ekonomiczną) skutkują w sposób oczywisty obniżeniem liczebności poszczególnych działów statku tj.: pokładu, działu maszynowego i hotelowego.
Wskazane zjawiska, wraz z ograniczeniem liczby szkolących się marynarzy (kadetów), na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci wyraźnie zredukowały liczebność załóg. Wskazuje się w tym kontekście, że w ciągu
trzech ostatnich dekad XX wieku średnie zatrudnienie na statkach transportowych mogło spaść nawet o 60% (Alderton i in., 2004: 63). Nie jest to
więc zmiana symboliczna. Redukcja ta ma częściowe uzasadnienie w rozwoju technologicznym, nie zmienia to jednak faktu, że ograniczyła potencjał
relacji międzyludzkich na morzu. Mniejsza załoga to większe obciążenie pracą, wyższa odpowiedzialność i – co za tym idzie – wyższy poziom stresu11.
Potencjał relacji międzyludzkich ograniczony jest dodatkowo przez samą
organizację pracy, do której zaliczyć należy czas pracy oraz strukturę organizacyjną statku. Organizacja pracy na morzu przyjmuje zróżnicowane
formy, obejmujące zarówno pracę zmianową (w systemie wachtowym), jak
i pracę w systemie dniówkowym (dejmańskim). Praca w systemie wachtowym w naturalny sposób redukuje możliwość kontaktu z innymi członkami
załogi, którzy „obsadzają” odmienne wachty. Za szczególnie uciążliwy uznaje się tu system dwuzmianowy (6/6), w którym to marynarzowi, po 6 godzinach pracy, przysługuje 6 godzin wypoczynku. Taka organizacja czasu
pracy prowadzi do konieczności poświęcenia znacznej części obu okresów
A/B - Able Seaman.
Liczebność załóg statków transportowych zależy od wielu czynników (między innymi od wielkości i typu statku). Orientacyjnie można przyjąć, że załogi te zostały zredukowane z czterdziestu osób (lata 70-te XX wieku), do (obecnie) kilkunastu - dwudziestu członków załogi (Por. Milian, 1974: 91; Challenge to the industry, 2001: 4).
10
11
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wypoczynku na sen (np. w proporcjach 4,5 godzin snu w pierwszej przerwie i 2 godziny snu w drugiej). W praktyce rozwiązanie to, poza wyraźnym
ograniczeniem czasu wolnego, wiąże się z dużym zmęczeniem marynarzy i mniejszą gotowością do wchodzenia w relacje towarzyskie. Bardziej
korzystny jest, w tym psychospołecznym kontekście, system trzyzmianowy
(4/8); wymaga on jednak większej liczebności załogi (i jest bardziej kosztowny).
Drugim czynnikiem ograniczającym potencjał relacji towarzyskich (sprowadzającym relacje międzyludzkie do styczności rzeczowych) jest silna
(strukturalna) segmentacja załogi. Główne linie podziałów przebiegają tu
pomiędzy działami i poziomami zarządzania. Badania wykazują, że istnieje w tym zakresie pewna „homogamia” relacji towarzyskich, wyrażająca się
w preferowaniu styczności pomiędzy marynarzami z tego samego działu
i z tego samego poziomu zarządzania (K ahveci et. al., 2001: 11), co redukuje „przestrzeń” społecznych interakcji12.
Zanik styczności osobowych (wynikający częściowo z presji ekonomicznej) poddawany jest jednak pewnej (proefektywnościowej) kontroli. W materiałach szkoleniowych dla kadr oficerskich zaleca się, aby ta część załogi
wychodziła (raz na jakiś czas) ze swoich ról zawodowych i instrumentalnie
wchodziła w styczności osobiste. Celowa implementacja styczności osobistych (zainteresowanie osobą a nie rolą zawodową) ma być sposobem na
pozyskanie lojalności podwładnych oraz na uzyskanie lepszej atmosfery
pracy (Understanding the Filipino Seaman: 19, 33) – efektywność ekonomiczna wymusza konieczność uwzględniania społecznych warunków istnienia grupy; ekonomicznie zasadnym staje się wspieranie pozazawodowych
relacji międzyludzkich.

12
Zjawiska te mają swoje historyczne uzasadnienie. Szczególnie istotny był tu
okres przejścia od epoki żaglowców do epoki statków parowych (przełom XIX i XX
wieku). Zmiana pędnika wiązała się z reorganizacją pracy załogi, z pojawieniem się,
obok tradycyjnego „pokładu”, działu maszynowego. Przekształcenie to spotkało się ze
znaczną niechęcią tradycyjnie wyszkolonych marynarzy, których wiedza i doświadczenie straciły na znaczeniu. Stąd już tylko krok do animozji między „starym” działem pokładowym i „nowym” działem maszynowym (Por. Koczorowski, 1986: 9). Niechęć ta
widoczna jest także obecnie, choć ma ona już inne podłoże. Wyraźne bariery między poziomami zarządzania, które da się częściowo uogólnić do podziału na oficerów
i marynarzy szeregowych, tłumaczone są natomiast licznymi „nautycznymi” zagrożeniami (np. możliwością buntu załogi) (Por. Roggema, Smith, 1983: 771). Praca w izolacji
wzmacnia potrzebę utrzymywania dyscypliny i dużego dystansu władzy.
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Nowe technologie
Na tak zarysowane (zubożone) środowisko pracy nakłada się szereg
zmian technologicznych, które obok skutków pozytywnych niosą ze sobą
także pewne konsekwencje negatywne. Faktem jest, że dostęp do nowoczesnych technologii w znacznej mierze ułatwił pracę na morzu. Nowoczesne środki komunikacji pozwalają zachować kontakt z rodziną i znajomymi.
Internet daje także możliwość śledzenia bieżących zmian w obrębie polityki, gospodarki i kultury. Potencjał ten wiąże się jednak także z pewnymi
zagrożeniami, do których zaliczyć należy:
••zanik scentralizowanych miejsc rozrywki, które tradycyjnie integrowały załogę statku. Dostęp do laptopa, telefonu komórkowego i internetu ogranicza liczbę kontaktów towarzyskich na statku. Zmiana ta redukuje potencjał wsparcia społecznego w sytuacjach trudnych (np. w sytuacji łamania
praw pracowniczych, w warunkach przeciążenia jakościowego pracą czy
w sytuacji otrzymania niekorzystnych informacji z lądu);
••niższą satysfakcję z wykonywanego zawodu (z pracy na morzu) w sytuacji ograniczenia (czasowego braku bądź limitacji) dostępu do internetu. Stały dostęp do internetu, szczególnie dla młodych ludzi, jest obecnie czymś naturalnym i oczekiwanym. Ograniczony dostęp do internetu
postrzegany jest przez nich nie tyle jako zaleta (korzystna zmiana w warunkach pracy na statku, następująca w ciągu ostatnich dwóch dekad),
ale w kategoriach kolejnego obciążenia związanego z wyborem morskiej
kariery zawodowej (jako rodzaj wykluczenia cyfrowego)13. Porównywane
są tu zatem standardy życia na lądzie i na morzu, a nie wcześniejsza
i obecna sytuacja ludzi morza;
większe
ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, wynikających z fak••
tu korzystania z internetu (głównie z telefonu komórkowego w celach prywatnych) w trakcie realizacji obowiązków zawodowych.
Dostęp do nowoczesnych technologii IT to nie jedyna zmiana redefiniująca obraz pracy na morzu. Nie mniej istotny jest tu tzw. proces konteneryzacji, który w szerszym znaczeniu oznacza wprowadzenie technologii (nie
tylko kontenerów), przyspieszających proces załadunku i wyładunku statku.
Proces ten miał istotny wpływ na organizację pracy ludzi morza. Szybszy
13
Oczekiwania dotyczące dostępu do internetu ulegają sukcesywnemu rozszerzeniu. Badania z końca lat 90-tych wskazywały na to, że większość ludzi morza (81% badanych) uznawało za wystarczający (zadowalający) jeden punkt dostępu do internetu na
statku dla całej załogi. Stanowisko to częściowo wynikało z przekonania, iż dostęp do
internetu na statku służy przede wszystkim do wysyłania wiadomości e-mail, a więc
do kontaktu z rodziną i znajomymi (Por. Davies, Parfett, 1998: 13, 15). Obecnie nie tylko
oczekiwania w zakresie dostępu, ale i rola internetu uległy znacznemu rozszerzeniu.
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przeładunek statku, to krótszy czas postoju w porcie, co w praktyce oznacza często brak możliwości wypoczynku na lądzie (Ruggunan, 2014: 533),
czy ogranicza także możliwość integracji załogi (np. wspólnego zwiedzania
okolicy). W ten sposób potoczny obraz pracy na morzu, który nadal obejmuje podróżowanie i zwiedzanie egzotycznych krajów, traci obecnie na aktualności. Konteneryzacja prowadzi do ujednolicenia pracy marynarzy w kierunku stałego przebywania na statku, co ogranicza atrakcyjność wykonywania tego zawodu.
Nie mniej istotny czynnik technologiczny stanowi proces automatyzacji.
Proces ten sprzyja tendencji do eliminacji wielkości załóg, a jego kresem
ma być wprowadzenie całkowicie bezzałogowych statków, czemu towarzyszyć będzie zapewne „humanistyczna” argumentacja. Po pierwsze, wyeliminowanie czynnika ludzkiego to wyeliminowanie najważniejszego dzisiaj
źródła błędu, także ryzyka związanego z przewozem wielkich ilości ładunku (ograniczenie ryzyka katastrofy ekologicznej z jej dalszymi społecznymi
konsekwencjami). Po drugie, będzie tu zapewne także podnoszony argument ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi morza, z której – „w końcu”,
dzięki rozwojowi technologicznemu – człowiek zostanie zwolniony. Proces
automatyzacji (poza możliwością redukowania załogi) współgra z opisywanym wyżej zjawiskiem podejmowania decyzji z lądu. Pełna automatyzacja jest bowiem równoznaczna z całkowitym „lądowym” przejęciem kontroli nad statkiem.
Zanim jednak proces automatyzacji zupełnie wyeliminuje człowieka
z pracy na morzu, zmiany z nim związane będą współokreślać sytuację
(warunki i zakres czynności) ludzi morza. Okazuje się, że dla marynarzy
proces ten może mieć także swoje negatywne skutki. Do najważniejszych
z nich zaliczyć należy:
••dalsze redukowanie liczebności załogi, co należy wiązać z podniesieniem
poziomu odpowiedzialności i stresu oraz z obniżeniem potencjału wsparcia społecznego;
••obniżanie poziomu aktywności fizycznej – badania wykazują, że przeciętna aktywność fizyczna marynarzy (składowa zdrowego stylu życia)
jest niższa od aktywności ludzi z lądu. Zjawisko to tłumaczy się ograniczoną przestrzenią, na której funkcjonują marynarze (przemieszczaniem
się głównie w obrębie statku), niwelującą znaczną część spontanicznie
(i często bezrefleksyjnie) wykonywanych „ćwiczeń” (jak spacer z psem,
wyjście do sklepu, czy przebycie dłuższej drogi do miejsca pracy). Szeroko rozumiany rozwój technologii (wprowadzenie komputerów, nowych
technologii) sprawia, że praca marynarza staje się w coraz większym
stopniu pracą siedzącą, co dodatkowo ogranicza ilość niezbędnego dla
zdrowia ruchu (Carlsson, Carlzon, 2018: 22), automatyczną obniżkę poziomu świadomości sytuacyjnej (situational awareness), usypianie czujno-
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ści (którą zastępuje poleganie na technologii). Zjawisko to podnosi poziom ryzyka pracy (Gregory, Shanahan, 2010: 11);
automatyczne
pojawienie się problemów systemowej natury (oznacza to,
••
że zawodność jednego elementu, może prowadzić do dalszych awarii);
złożoność całego systemu utrudnia jego rozumienie, co w konsekwencji
ogranicza możliwość zapanowania nad całością.
Rozwój technologii w wyraźny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów transportu, co dla konsumenta oznacza możliwość zakupu tanich produktów niezależnie od miejsca ich wyprodukowania. Zmiany te nie są także bez znaczenia dla warunków pracy na morzu. Rozwój technologiczny
kojarzy się zwykle z wyższym komfortem pracy. Intuicja ta, w przypadku
sytuacji ludzi morza, nie jest jednak w pełni trafna. Rozwój technologiczny,
poza licznymi pozytywnymi skutkami, przynosi bowiem także wyższe tempo
pracy w mniejszych liczebnie załogach. Zmiany, wraz z umiędzynarodowieniem załóg, ograniczają sferę relacji międzyludzkich, sprowadzając je przede
wszystkim do zawodowych styczności rzeczowych. Nowoczesne technologie tworzą zachętę do samodzielnego zagospodarowania czasu wolnego,
co spłyca relacje międzyludzkie na statku.

Wielokulturowość
Na tak scharakteryzowaną załogę nakłada się kolejny element, ograniczający przestrzeń możliwych interakcji, a mianowicie jej wielokulturowość.
Od lat 70-tych ubiegłego wieku upowszechnia się model rekrutowania międzynarodowych załóg (Sampson, Zhao, 2003: 32). Praca w wielokulturowej
załodze ogranicza możliwość prowadzenia dyskusji na szereg „codziennych”, powszechnie eksploatowanych tematów14. Sytuację tę definiuje także różna znajomość języka angielskiego. Kompetencje lingwistyczne marynarzy dają zwykle możliwość efektywnego porozumiewania się w sprawach
zawodowych; nie zawsze jednak wystarczają one do prowadzenia swobodnych rozmów towarzyskich.
Proces umiędzynarodowienia załóg sprawił, że wielokulturowe załogi, z biegiem lat, stały się typowym rozwiązaniem organizacyjnym w pracy na morzu. Zatrudnianie różnych narodowości w obrębie jednego statku
14
Np. o polityce (rozmowy kierowane sympatią do takiej czy innej partii politycznej), kulturze (dyskusje bazujące na znajomości tych samych filmów, gier komputerowych, książek), czy gospodarce (rozmowy dotyczące sytuacji ekonomicznej kraju pochodzenia).
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skutkowało wyraźną redukcją kosztów osobowych15. Zmiana ta ograniczyła
ponadto przestrzeń potencjalnych konfliktów (wynikających np. z różnych
poglądów politycznych), co w praktyce ułatwiło kierowanie „kulturowo zatomizowaną” załogą. Szereg badań pokazuje, że model wielokulturowy odpowiada także oczekiwaniom samych marynarzy (Kołodziej, Kołodziej-Durnaś, 2015: 162–167), dla których, z różnych i często odmiennych powodów,
wygodnie jest uczestniczyć w „pustej strukturze ról”.
Współczesna organizacja pracy na morzu w wysokim stopniu „redukuje
kompleksowość środowiska”. Społeczna rzeczywistość nautyczna staje się
w ten sposób nie tylko bardziej uboga, ale także bardziej przewidywalna, co
z punktu widzenia jednostki oznacza występowanie jasnych zasad gratyfikacji. Sytuacja zmienia się wyraźnie w momencie powrotu na ląd. Rzeczywistość ta jest bowiem mniej uporządkowana; obfituje w konflikty ról i konflikty w obrębie roli. Stąd tęsknota części marynarzy do powrotu na statek,
gdzie można odpocząć od nazbyt złożonego życia.

Deficyt zaufania
Poza umiędzynarodowieniem załóg oraz redukcją ich liczebności, presja
ekonomiczna wpływa także na proces kontrolowania i podejmowania decyzji na statku. Zmiany te nie są bez znaczenia dla kształtu relacji międzyludzkich na morzu, a przede wszystkim dla poziomu zaufania pomiędzy
członkami załogi.
Do kluczowych czynników kreujących „kulturę nieufności” zaliczyć należy rozwój biurokracji, konieczność stałego raportowania oraz zmianę systemu (reguł) dotyczących podejmowania istotnych decyzji. Zmiany te podnoszą możliwość kontrolowania przez firmę (pracowników lądowych) działań
podejmowanych na statku. Zewnętrzne (względem załogi statku) mechanizmy kontroli deprecjonują doświadczenie i ekspercką wiedzę samych oficerów, których decyzyjność (autonomia) sprowadza się w coraz większym
stopniu do odtwarzania procedur i wypełniania poleceń płynących z lądu.
Sytuacja taka prowadzi do napięć na linii podejmowanie decyzji (ląd) – ponoszenie odpowiedzialności (załoga statku) (Sampson i in., 2019: 651–652,
Możliwość korzystania z globalnych zasobów ludzkich pozwala optymalizować
koszt zatrudnienia poprzez stałe dostosowywanie się do aktualnej sytuacji na rynku
pracy. Elastyczność ta może w praktyce oznaczać zatrudnianie oficerów (marynarzy
z wysokimi kompetencjami zawodowymi) z krajów rozwiniętych, a marynarzy szeregowych z krajów rozwijających się. Oficerami są oczywiście także często marynarze
z krajów rozwijających się.
15

Arkadiusz Kołodziej: Organizacja pracy marynarzy, a problem relacji społecznych…

657). Zmiany w obrębie procesu decyzyjnego („naciski z firmy”) nie przenoszą się bowiem na obszar odpowiedzialności, która nadal przypisana jest
do samych marynarzy (w szczególności do dwóch stanowisk z poziomu tzw.
top 2, to jest kapitana i starszego oficera mechanika C/E).
Zmiany w sposobie podejmowania decyzji (przyrost biurokracji, regulacji, raportowania) mogą w przyszłości przyczyniać się do obniżenia poziomu kompetencji samych marynarzy. W opracowaniach branżowych uznaje
się, że zdobycie wiedzy eksperckiej (w trudnym środowisku morskim) wymaga 10 lat doświadczenia zawodowego. Wskazuje się ponadto, że nie
ma tu żadnej drogi na skróty (np. zastępowania doświadczenia zawodowego szkoleniami). Po 10 latach pracy marynarz zdobywa doświadczenie pozwalające podjąć szybką i optymalną (właściwą) decyzję, dotyczącą rozwiązania trudnej i nietypowej sytuacji (Gregory, Shanahan, 2010: 28). Rozwój
biurokracji i związana z nim kontrola zewnętrzna (podążanie za procedurami) mogą stanowić zachętę do szybszego promowania marynarzy na najwyższe stanowiska o proceduralnie zredukowanej autonomii. To zaś może
generować deficyty zaufania u pozostałych członków załogi, dla których wysokie kompetencje przełożonego, szczególnie w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej, są gwarantem bezpiecznego ukończenia rejsu. Jeśli więc
za parametr jakości relacji międzyludzkich uznamy kapitał zaufania, to zanik zaufania należy traktować jako zjawisko negatywne.

Podsumowanie
Redukcja liczebności załogi, umiędzynarodowienie załóg, proces automatyzacji, zmiana sposobu zarządzania statkiem i załogą oraz inne czynniki o podłożu ekonomicznym (efektywnościowym) w wyraźny sposób modyfikują kształt życia na morzu. Proces ekonomizacji redefiniuje styl więzi,
rodzi dominację styczności rzeczowych, co nie tylko ułatwia proces zarządzania (ogranicza liczbę potencjalnych konfliktów), ale także upraszcza świat
społeczny samych ludzi morza. Prosta, „jednowymiarowa” – bo sprowadzona do relacji służbowych i jednej roli społecznej (roli zawodowej) – rzeczywistość nautyczna, staje się kuszącą alternatywą dla bardziej (społecznie)
złożonego i wymagającego życia na lądzie, co dla części marynarzy stanowi współczesne źródło tęsknoty za morzem. Sentyment ten nie ma zatem źródła ani w romantycznej wizji pracy na statku (w potrzebie kontaktu
z żywiołem morskim), ani w potrzebie realizacji w pracy zespołowej. Atrakcyjność pracy na morzu (dla części marynarzy) leży w możliwości odpoczynku (ucieczki) od lądu.
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Statek, rozpatrywany jako system społeczny, w doskonały sposób „radzi
sobie” z redukcją kompleksowości środowiska. Częściowo sprzyja temu precyzyjne zdefiniowanie ról oraz sam fakt fizycznego odizolowania, który skutecznie ogranicza pole potencjalnych działań i konfliktów. Redukcja obejmuje
także doraźne systemy interakcyjne, ukierunkowując rozmowy członków załogi przede wszystkim na kwestie zawodowe. Tam, gdzie czynniki ekonomiczne tworzą zagrożenie dla psychospołecznych aspektów funkcjonowania w grupie, wprowadza się pewne praktyki odtwarzające/imitujące pozazawodowy wymiary relacji międzyludzkich i styczności osobistych. Praktyki
te mają jednak wyłącznie ekonomiczne (proefektywnościowe) podłoże.
Obserwowane zmiany w organizacji pracy na morzu posiadają zatem
wspólny wektor oddziaływania. Praca na morzu staje się bardziej efektywna, czego najlepszym dowodem jest obniżanie liczebności załóg. Równolegle wyraźnej erozji ulega świat społeczny marynarzy. Zubożeniu podlegają
w szczególności te relacje, które wykraczają poza sferę pracy (relacje towarzyskie). Mniejsza liczba załogi i wyższy poziom automatyzacji to także
niższy potencjał więziotwórczy pracy zespołowej. W efekcie spontanicznie
(samoistnie) tworzone relacje ustępują miejsca relacjom proceduralnie zaprojektowanym, co notabene odpowiada samym ludziom morza.
Badania nad ludźmi morza, a w tym nad więzią społeczną załóg statków, mają w Polsce stosunkowo długą tradycję. Rzeczywistość nautyczna
posiada pewną swoistość, która w naturalny sposób frapuje badaczy życia
społecznego. W perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat można oczekiwać dalszej automatyzacji pracy na morzu, która ostatecznie wyeliminuje,
bądź przynajmniej w znacznym stopniu ograniczy, liczebność kategorii ludzi
morza. Proces ten będzie istotny dla badaczy rzeczywistości morskiej i samej socjologii morskiej, dla której świat ludzi morza stanowi główne pole
badawcze16. Zagrożenie znaczącą redukcją globalnej liczebności marynarzy
stanowi jednak odległą przyszłość, a dynamika zmian ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych na globalnym rynku pracy zachęca do dalszych
studiów nad problemami pracy ludzi morza.
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The organization of seafarers’ work
and the problem of social relations at sea –
between efficiency and integration
Summary

The purpose of this article is to present the key „pro-effective” tendencies in the organization of work
at sea. These changes have posed a threat to the quality of social relations on the ship. Particular attention
will be paid to transformations in the organization of work that, by redefining the shape of interpersonal
relationships, have led to the erosion of social bonds within the crew of a sea-going ship.
The sociological concept of social system serves as the theoretical framework for the undertaken
considerations.
Key words: seafarers, maritime transport, social bond, work at sea, maritime sociology,
social system.

Streszczenie

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie Czytelnikowi kluczowych, proefektywnościowych
tendencji obserwowanych w pracy na morzu. Analiza głównych kierunków zmian zachodzących w tym obszarze wskazuje na to, że stanowią one realne zagrożenie dla jakości relacji społecznych na statku. Zmiany w „nautycznej” organizacji pracy wyraźnie wpływają na kształt relacji międzyludzkich marynarzy, czego
wyrazem jest erozja więzi społecznej na statkach dalekomorskich.
Prezentowane rozważania zostały teoretycznie ukierunkowane przez socjologiczną koncepcję systemu społecznego.
Słowa kluczowe: marynarze, transport morski, więź społeczna, praca na morzu, socjologia
morska, system społeczny.
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W poszukiwaniu nowego paradygmatu
współczesnego etosu pracy
Celem rozważań podjętych w tym opracowaniu jest próba ukazania wiodących przesłanek przemawiających za tym, aby w odniesieniu do badania
współczesnego etosu pracy, podlegającego wyraźnej redefinicji pod wpływem rozwijających się technologii cyfrowych, zacząć poszukiwać nowego paradygmatu badawczego. Takiego paradygmatu, w którym w sposób bardziej
wyraźny zaznaczałoby się nie tylko zaangażowanie aksjologiczne badacza,
tak chrakterystyczne dla Władysława Jachera, ale również takiego, który
stanowiłby połączenie podejścia obiektywistycznego i subiektywistycznego.
Chodzi m.in. o to, aby przy opisie, analizie i interpretacji etosu pracy
korzystać z rozmaitych źródeł, odnoszących się zarówno do wiedzy teoretycznej ale i empirycznej, uzyskiwanej tak przy pomocy ilościowych („twardych”) metod badawczych, typowych dla socjologii uprawianej w paradygmacie obiektywistycznym, jak i przy pomocy metod jakościowych („miękkich”), typowych dla podejść socjologicznych uprawianych w paradygmacie
subiektywistycznym (m.in. w socjologii interpretatywnej). Co więcej, te obydwa podejścia badawcze winny być traktowane jako komplementarne. Tym
bardziej, że od samego początku swego rozwoju socjologia była dyscypliną wieloparadygmatyczną. Jeśli chodzi o paradygmat, odwołuję się do
jego klasycznego rozumienia, wprowadzonego przez T.S. Kuhna, który pod
tym pojęciem rozumiał wszystkie powszechnie w danym okresie uznawane przekonania teoretyczne (zarówno przyrodnicze jak i filozoficzne) oraz
metody badawcze, jakie stosowane są przez specjalistów w ich pracy badawczej (Kuhn, 1968).
K. Wielecki przedstawiając własną koncepcję typologii paradygmatów
we współczesnej socjologii oraz interpretację zmian paradygmatycznych za-
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chodzących w jej rozwoju historycznym, wskazuje jednocześnie na znaczenie metodologicznych założeń i refleksyjnego stosunku badaczy do świata.
Wprowadzając pojęcie „horyzontów odniesienia” podkreśla, że:
Nauka jest szczególną formą poznawania i rozumienia świata. Tworzy ona,
reprodukuje i przetwarza, a w jakimś sensie także przechowuje, jako pewien społeczny zasób, zbiorowe horyzonty odniesienia. Można zatem odpowiednio, rozważając paradygmaty naukowe, czyli najbardziej fundamentalne kategorie, poprzez które nauka odnosi się do świata, wyodrębniać
w teoriach wymiar ontologiczny, epistemologiczny i etyczny. Zatem paradygmat (lub teoria w ramach paradygmatu) może być obiektywistyczna,
subiektywistyczna lub dialektycznej syntezy w tych trzech wymiarach: ontologicznym, epistemologicznym i etycznym (Wielecki, 2015: 55).

Zgadzając się z propozycją K. Wieleckiego, można w tych trzech wymiarach nie tylko analizować i charakteryzować teorie społeczne, ale i wynikające z nich założenia metodologiczno-badawcze. Tym bardziej, że rozwój
Big Data, Data Science, czy też pojawianie się nowej kategorii zawodowej,
określanej coraz częściej jako scientists, przekłada się na postępujące procesy algorytmizacji aktywności życiowej jednostek i całych grup społecznych, wymagające szeroko rozumianego, nowego oprzyrządowania badawczego. Wymienione procesy zachodzą w całej przestrzeni społecznej, w tym
politycznej, kulturowej i ekonomicznej. W ostatnich dwóch, trzech latach odbyło się w Polsce wiele konferencji naukowych poświęconych dyskusjom
na temat nowych zjawisk i procesów zapoczątkowanych w XXI wieku przez
rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii cyfrowych. Ogólny ton
wypowiedzi uczestników tych naukowych debat odnosi się zarówno do złożoności i niebywałej dynamiki tych procesów, jak i do konieczności uruchamiania nowych perspektyw poznawczych oraz filozoficznych, socjologicznych, czy psychologicznych rekomendacji odnoszących się, mówiąc skrótowo, do nowej cywilizacji algorytmów1. Na szczególną uwagę zasługuje
zwłaszcza rozwój nowych subdyscyplin, wpisujących się w nurt wieloparadygmatyczności współczesnej nauki (m.in. humanistyka cyfrowa, informatyka społeczna, software studies czy STS – science and technology studies), oraz wielość zagadnień podnoszonych w naukowych rozważaniach
na temat cyfrowego świata społecznego2.
1
Tytułem przykładu można przywołać jeden z numerów „Humanizacji Pracy”,
w którym w sposób niezwykle interesujący przedstawiane są te zagadnienia. Zob.
Technologiczno-społeczny wymiar sztucznej inteligencji. Władza algorytmów? Red.
M. Mamak-Zdanecka, D. Żuchowska-Skiba. „Humanizacja Pracy” 2019, nr 3(297).
2
Tematy jednej z konferencji naukowych odbytych w 2018 r. w Krakowie dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: algorytmizacja i jej konsekwencje prawne, społeczne,
kulturowe oraz etyczne; algorytmy w mediach społecznościowych (m.in. problem bań-
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Praca a technologie cyfrowe
Jednym z bardzo ważnych problemów badawczych wymagających
szczególnej uwagi socjologów są przemiany rynku pracy pod wpływem technologii cyfrowych, zwłaszcza zaś problem wpływu tych technologii na dostęp do pracy. Mamy dziś do czynienia z bardzo zróżnicowanymi prognozami ze względu na to, o jakich rynkach pracy mówimy (globalnych, regionalnych, lokalnych; rynkach centrum systemu-świat, półperyferii czy peryferii;
zob. Wallerstein, 2006), oraz w zależności od przyjmowanego w tych analizach i prognozach horyzontu czasowego. Wpływ technologii cyfrowych
na zmiany w ekonomicznym wymiarze życia społecznego wymaga również
od socjologów zajmujących się przemianami na rynku pracy, stosunkami
pracy (w tym moralną przestrzenią pracy), głębszego namysłu, zwłaszcza
nad dwiema kwestiami.
Pierwsza z nich odnosi się do pytania, czy dotychczasowy, humanizujący paradygmat – wyznaczający tropy badawcze w odniesieniu do pracy
współczesnego, dość jeszcze prospektywnie postrzeganego, pracownika,
uwikłanego w logikę gospodarki cyfrowej – nie wymaga korekty bądź też
radykalnego przewartościowania. Tym bardziej, że to, co dotąd traktowane
było przez socjologów pracy w kategoriach społeczno-etycznych ram interpretacyjnych, czyli etos pracy, również podlega daleko idącym przemianom.
Druga kwestia, wymagająca szczególnego namysłu, odnosi się do etycznych konsekwencji zmian, które coraz częściej będą zachodziły pod wpływem wprowadzania do dominującego nadal modelu stosunków pracowniczych nowych relacji typu człowiek – sztuczna inteligencja (AI). Odnosić się
to będzie zwłaszcza do nowopowstających zawodów (quasi-zawodów czy
specjalności), będących wynikiem rozwoju technologii cyfrowych. Można tutaj wymienić wiele takich nowych zawodów, jakie pojawią się już (według
prognoz) do 2030 roku: choćby cyfrowy krawiec (digital tailor), gromadzący
informacje o naszych wymiarach i ich zmianach po to, by optymalizować
nasze decyzje zakupowe; trener chatbotów (chatbot trainer), który będzie
łączył w sobie cechy coacha, programisty i indywidualnego trenera botów;
pasterz robotów (robot shepherd – nazwa wymyślona przez łódzką firmę
ki informacyjnej, homofilii, wpływu na zachowanie użytkownika); przemysły medialne
w dobie władzy algorytmów; algorytmizacja a przemiany rynku pracy (m.in. robot journalism, „zbędni ludzie” – autonomiczne systemy marketingowe); implementacja problematyki społecznej w AI, inteligentne boty, interakcja człowiek – maszyna, nie-ludzka kultura (sztuka, muzyka, literatura wytwarzane przez nie-ludzkich autorów); boty
i komunikacja zapośredniczona. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – TechSpo’18: Władza algorytmów? Kraków, 20–21 września 2018. AGH Wydział Humanistyczny.
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Teammates), czuwający nad poprawnością prac wykonywanych przez roboty, uczący je, rozwijący i doskonalący ich umiejętności oraz precyzję wykonywania powierzonych im zadań; nawet manager śmierci cyfrowej (digital
death manager), który będzie miał za zadanie zakończyć w pełni lub częściowo nasze życie „onlive” (chodzi tutaj zarówno o usuwanie śladów naszych działań w sieci, jak i zamykanie profili po śmierci ich użytkowników).
Amerykańscy naukowcy przewidują, że już za kilkanaście lat do listy
popularnych zawodów mogą dołączyć jeszcze inne, oprócz tych wymienionych, np.: garbage designer (projektant śmieci; zadaniem osoby na tym
stanowisku będzie poszukiwanie zastosowań już użytych materiałów, a nawet przeprojektowanie oferty całej firmy tak, by jej produkty były łatwe do
przetworzenia dla innych); simplicity designer (ekspert ds. uproszczeń; specjalista upraszczający codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, zarówno
w wymiarze ludzkim, jak i proceduralnym); personal digital curator (osobisty kurator cyfrowy; doradzający użytkownikom, jak kształtować i komunikować swoje życie prywatne i karierę zawodową w sieci); healthcare navigator
(doradca ds. opieki zdrowotnej; pomagający pacjentom sprawnie poruszać
się w skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej; z pewnością bardzo potrzebny w polskim systemie opieki zdrowotnej); nostalgist (nostalgista; pracownik łączący działania dotychczasowego projektanta wnętrz oraz opiekuna osób starszych, który będzie pomagał przygotować wystrój domu na
wzór wybranej dekady z przeszłości); urban shepherd (pasterz miejski; zajmujący się zieloną, miejską infrastrukturą: miejskimi ulami, kompostownikami, projektowaniem pionowych ogrodów itp.); armchair explorer (podróżnik z fotela, który będzie miał za zadanie „podróżować” po całym wszechświecie używając do tego celu jedynie fotela i specjalistycznej technologii
(http://wspolczesnarodzina.pl/zawody-przyszlosci-manager-smierci-cyfro
wej/- dostęp: 05.06.2019).
To, co warte podkreślenia z perspektywy pozytywnych, możliwych działań humanizujących pracę i stosunki pracy a zarazem z perspektywy redefiniowania współczesnego etosu pracy, to możliwość wykorzystania technologii cyfrowych do wprowadzania pozytywnych zmian w fizycznych warunkach pracy poprzez wykorzystanie różnego rodzaju czujników, sensorów,
inteligentnych sprzętów biurowych itp., które pozwolą na lepsze dostosowanie się niż dotychczas do potrzeb pracowników w zakresie przestrzeni
roboczej. Chodzi tutaj również o upowszechnienie w czasie rzeczywistym
możliwości regulacji np. poziomu natężenia oświetlenia, poziomu wilgotności, temperatury w zależności od liczby pracowników na danej przestrzeni
i wykonywanych przez nich zadań.
Poważnym wyzwaniem dla współczesnej humanistyki i nauk społecznych jest z pewnością pojawianie się w miejscu pracy robotów humanoidalnych czy cobotów (ang. collaborative), czyli robotów współpracujących bez-
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pośrednio z człowiekiem lub funkcjonujących w jego bezpośrednim otoczeniu. Najczęściej podkreśla się fakt, iż wyposażenie tych robotów w funkcje,
które pozwalają je zatrzymać (czy też odsunąć ze stanowiska) w momencie, gdy podczas pracy dotkną człowieka, ma zdecydowanie podnosić bezpieczeństwo na poziomie interakcji człowiek–technologia cyfrowa. Jak podaje D. Kaczorowska-Spychalska (biuletyn.uni.lodz.pl/archiwa/13834https:/./
dostęp: 07.05.2019), powołująca się na dane Międzynarodowej Federacji
Robotyki (IFR), w 2021 r. do fabryk na całym świecie trafi około 630 tys.
takich robotów, postrzeganych już obecnie jako przełomowe rozwiązanie
w zakresie tworzenia bardziej ścisłej współpracy ludzi i maszyn cyfrowych
w miejscu pracy.
Problem relacji pracownik–technologia cyfrowa komplikuje się jednak
wtedy, kiedy skoncentrujemy się na samouczących się maszynach, a więc
na sztucznej inteligencji (AI). To wiodące – w opisach logiki rewolucji cyfrowej – pojęcie, choć bardzo różnie definiowane, rozumiane jest tutaj jako
zdolność maszyn do samodzielnego rozwiązania problemu, bez wykorzystania wcześniej zaprogramowanego algorytmu działania przygotowanego
przez człowieka3. Zasadniczy spór związany z wykorzystywaniem w przyszłości tak rozumianej AI odnosi się przede wszystkim do dwóch zasadniczych kwestii.
Po pierwsze, pojawia się pytanie, czy w przejmowanych z inicjatywy
człowieka czynnościach i zajęciach sztuczna inteligencja będzie lepsza od
człowieka we wszystkich istotnych wymiarach ludzkiej aktywności? Druga
kwestia to: czy rozwój AI może doprowadzić do tego, iż stanie się ona niezależnym bytem, mogącym również zagrażać człowiekowi, zwłaszcza wtedy,
kiedy uczenie maszynowe dotyczyć będzie takich ludzkich cech jak emocje
(a więc uczucia, towarzyszące im myśli oraz reakcje biologiczne – najczęściej fizjologiczne), kreatywność i intuicja. Pomijając trudny do rozwiązania
problem „stronniczości” algorytmów czy ich kontekstu etycznego (zob. m.in.
Danks, London, 2017; Mittelstadt i in., 2016; Manovich, 2017; Baeza-Yates,
2018), zdaniem wielu humanistów (także specjalistów od AI), nie da się ani
w najbliższym czasie, ani w przyszłości sprawić, by roboty były w pełni odbiciem naszego człowieczeństwa. Podkreśla się zwłaszcza fakt, że symulowane (na użytek AI) myślenie może być myśleniem, lecz symulowane uczucie nie jest uczuciem (zob. m.in. Turkle, 2011).
3
Owo autonomiczne uczenie jak dotąd bazuje na głębokiej sieci neuronowej i tzw.
drzewie decyzyjnym. Stąd AI definiowane też bywa w nieco zawężający sposób, jako
jeszcze nie w pełni autonomiczny system, wykonujący zadania na jakie został zaprogramowany. Stanowisko takie zawarte jest m.in. w dokumencie European Group on
Ethics in Science and New Technologies pt. Artificial Intelligence, Robotics and <Autonomous> Systems (https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege in statement 2018.pdf;
dostęp: 15.07.2019).
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Jeszcze inny problem polega na tym, że projektowanie sztucznej inteligencji w taki sposób, by dokonywała ona wyborów słusznych w sensie moralnym, napotyka na trudności w postaci braku odpowiednich, bezwzględnych prawd/zasad, dotyczących bardzo wielu moralnych rozstrzygnięć (co
w przypadku AI oznacza niemożność podjęcia konkretnej decyzji w konkretnym przypadku), które często oparte są o takie Arystotelowskie cnoty (Arystoteles, 1977, 2002) jak słuszność, roztropność (prudentia), rozsądek, prawość, wyrozumiałość (zob. m.in. Winch, 1990; Hary, 2001; Cathcart, 2014;
Bostrom, 2016); stawia również przed etykami pytanie, na czym właściwie
polega istota decyzji moralnej i jaki wpływ na nią ma refleksja etyczna przed
jej podjęciem? Klasycznym przykładem jest tutaj zachowanie japońskiego
robota–„zabójcy” (Hallevy, 2013)4. Mając na myśli ograniczenia AI niektórzy
autorzy (zob. m.in. Lennick, Kiel, 2007) są zdania, że to nie AI w przyjętym
tutaj jej rozumieniu, będzie decydować o tym, jakich wyborów dokonywać
będzie np. kadra kierownicza w procesie podejmowania decyzji. Priorytetem w zarządzaniu, zwłaszcza z perspektywy zarządzania humanistycznego, ma być wykorzystanie tzw. inteligencji moralnej, której istotę upatruje
się w umiejętności (zdolności) kierowania się w procesie decyzyjnym takimi wartościami jak uczciwość, odpowiedzialność, empatia czy wybaczanie.
Prawie 70 lat temu I. Asimov w swym bardzo, jak na owe czasy, futurystycznym zbiorze opowiadań pt.: I, Robot (Asimov, 2008) pisał już o psychologu robotów (robot-psychologist) Susan Calvin5, choć jak wiemy, nie
W 1981 r. trzydziestosiedmioletni japoński pracownik fabryki motocykli został zabity przez pracującego w jego pobliżu robota AI. Robot zidentyfikował pracownika jako
zagrożenie dla jego misji i obliczył, że najskuteczniejszym sposobem wyeliminowania zagrożenia jest wepchnięcie pracownika do sąsiedniej maszyny. Za pomocą bardzo mocnego ramienia hydraulicznego robot wbił zaskoczonego pracownika w działającą maszynę (zabijając go natychmiast), po czym wziął na siebie obowiązki zamordowanego. Pierwsze pytanie prawne dotyczy tego, kto powinien zostać pociągnięty do
odpowiedzialności karnej za to zabójstwo? Umyślne przestępstwa stanowią większość
przestępstw w większości krajów. Aby nałożyć odpowiedzialność karną w tych przypadkach, sprawca musi spełnić zarówno wymogi faktyczne, jak i mentalne. W związku
z tym kwestią odpowiedzialności karnej podmiotów AI za umyślne przestępstwa jest to,
czy podmioty AI są w stanie spełnić te wymagania łącznie. Należy jednak pamiętać,
że nawet jeśli podmioty AI mają taką zdolność, nie zwalnia to ludzi od odpowiedzialności karnej, jeśli to ludzie są zaangażowani w popełnienie przestępstwa, Hallevy G.
2013: When robots kill. Artificial intelligence under criminal law, Northeastern University Press. APA (American Psychological Assoc.), An imprint of University Press of New
England. www. Upne.com Northeastern University, p. 38 (dostęp: 09.08.2019) – tłumaczenie autorki – D. W.-D.
5
„Susan Calvin urodziła się w 1982 r. Był to rok, w którym Lawrence Robertson
założył przedsiębiorstwo – U.S. Robots. W wieku 20 lat Susan obserwowała pokaz
pierwszego robota (autorstwa dra Alfreda Lanninga), który był zdolny do mówienia i poruszania się. Robot został zbudowany do pracy na planecie Merkury, był dużą i brzyd4
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ma jeszcze takiego zawodu. Zatem wchodzenie jednostki w relacje „interpersonalne” ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza w miejscu pracy, wymagać być może będzie od człowieka transgresji etycznej, w zakresie której
nie ma on żadnego jak dotąd doświadczenia. Stąd też wielu badaczy technologii cyfrowych, zwłaszcza zaś sztucznej inteligencji (w stosunku do niej
jest najwięcej wątpliwości), formułuje całą listę pytań dotyczących tego, jak
za 20–30 lat będą funkcjonować współczesne społeczeństwa zanurzone
w logice technologicznego Behemota (zob. szerzej – Walczak-Duraj, 2019a).
Wiele z tych fundamentalnych pytań odnosi się również do pracy ludzkiej: czy nowe technologie będą pozbawiać jednostki pracy, która będzie
przywilejem; a może – wręcz przeciwnie – nowe technologie przyczynią się
do tworzenia nowych miejsc pracy; jeśli nie praca, to jakie formy aktywności człowieka będą stawać się źródłem poczucia wartości, prestiżu społecznego; kto będzie miał kontrolę nad AI, zwłaszcza w przypadku samouczących się maszyn; do jakiego stopnia nowe zawody i specjalności zmienią
strukturę społeczną, która być może będzie bardzo spolaryzowana, bo na
jednym biegunie będą netokraci na drugim zaś konsumptariat o dość niskich kompetencjach w zakresie cyfrowych technologii? Jak stwierdza np.
S. Prokurat:
(…) przyszłość należy (...) do hiperspecjalistów, których nie mogą zastąpić roboty, coraz lepsze oprogramowanie (…). Hiperspecjaliści muszą posiadać wyspecjalizowaną wiedzę informatyczną, znać na wylot lokalny rynek i umieć sprzedać się potencjalnemu pracodawcy na własnych blogach, portalach społecznościowych i mieć internetową siatkę kontaktów
(Prokurat, 2016: 45).

Podobnego zdania jest M. Ford (Ford, 2016) przekonany o tym, że elitarna populacja pracowników odpornych na bezrobocie, potrafiąca wykorzystać
potencjał technologii, stanowić będzie w przyszłości promil społeczeństwa.
Obecnie, gdy AI w coraz większym stopniu przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, gdzie jednostka nie tyle musi rywalizować ze sztuczną
inteligencją, ile musi z nią współpracować, problem przekwalifikowania – doką maszyną. Susan była poważną, inteligentną dziewczyną, z ładną twarzą. Zachowywała się ozięble w relacjach z ludźmi i rzeczami wokół niej, lecz gdy obserwowała robota i słuchała dra Lanninga, zaczęła się trochę ekscytować. Aż do 2002 r. komputery były wykorzystywane dla tworzenia i moderowania mózgów robotów. Kilka lat później Susan sama zaprojektowała mózg pozytronowy. Potem, w 2007 r., dołączyła do
U.S. Robot i została psychologiem robotów, pracując z nimi do lat 50. XXI w. Badała
pracę mózgów robotów, obserwowała naukowy rozwój robotów, które były bardziej inteligentne i bardziej skuteczne niż człowiek. Teraz, gdy skończyła 75 lat, jej życie zawodowe z U.S. Robot skończyło się. Została emerytką”. I. Asimov, 2008: I, Robot. Macmillan Publisher Limited 2008, s. 9–10: tłumaczenie D. W.-D.
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tyczący np. nabycia umiejętności analityka danych, opracowującego kody
algorytmiczne – nie będzie już taki prosty. Pojawi się zatem – w mniejszym
lub większym stopniu – problem ludzi zbędnych, z trudem znajdujących nawet swoje miejsce w ciągle przekształcającym się prekariacie. Wszystkie
zasygnalizowane procesy nie pozostają bez wpływu na proces kształtowania się etosu pracy i sposoby jego przejawiania się w społecznym świecie
cywilizacji algorytmów, a tym samym na konieczność poszukiwania nowego, paradygmatycznego zakotwiczenia w relacjach pracowniczych.

Etos pracy – podstawowa charakterystyka
Wobec wielości podejść do definiowania etosu pracy przyjęto na użytek niniejszych rozważań jedno z nich, w którym zazwyczaj pod tym pojęciem rozumie się zespół wartości, norm, postaw i zachowań (styl życia), w których praca i jej wiodące atrybuty stanowią podstawowe kryterium
oceny moralnej i podstawową zasadę organizującą życie społeczne – zarówno indywidualne, jak i grupowe. Rozważając współczesny etos pracy,
zwłaszcza zaś jego przekształcenia, wynikające ze zmian w treściach, formach pracy i formach zatrudnienia, oraz zmiany związane z wyłanianiem
się cywilizacji algorytmów, należy uwzględnić fakt, iż rozważania te dokonują się z dwu różnych perspektyw poznawczych, w których deficyty systemowe, ideologiczne czy aksjonormatywne odgrywają wiodącą rolę. Pierwsza
z nich skoncentrowana jest przede wszystkim na uwarunkowaniach ograniczających czy uniemożliwiających proces wykształcania się etosu pracy
we współczesnym świecie, w drugiej zaś perspektywie, zarówno przy konstruowaniu założeń badawczych jak i podejść interpretacyjnych, bierze się
pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania generujące kryzys istniejącego etosu pracy. Tak więc mamy jakby do czynienia z dwiema diagnozami dotyczącymi stanu rzeczy: etosu pracy z wszystkimi jego atrybutami nie
ma, bo nie może się wykształcić lub napotyka na szereg przeszkód; etos
pracy wszak da się zidentyfikować, ale jest on nacechowany tyloma deficytami, że należy mówić o jego kryzysie.
W tym dualnym podejściu do rozważań na temat etosu pracy stosuje się
ponadto, często przemiennie, albo podejście indywidualne, albo grupowe.
W podejściu indywidualnym zwraca się uwagę przede wszystkim na zmiany postaw wobec pracy (zwłaszcza młodego pokolenia), na zmiany rangi
pracy w deklarowanym systemie wartości, na zmiany zachowań pracowniczych, nacechowanych etycznie, na indywidualizację pracy czy na proces odrywania pracy od zatrudnienia (m.in. zjawisko freelancingu). W po-
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dejściu grupowym eksponuje się m.in. zmiany w treściach ideologii pracy,
zwłaszcza w ideologiach korporacyjnych, w kulturze organizacyjnej (której
pożądana treść napotyka przeszkody tzw. kultury folwarcznej), etykę zawodu, profesjonalizację zawodową, oczekiwania społeczne wobec przedstawicieli zawodów i instytucji zaufania społecznego itp. Ci, którzy mówią o kryzysie, wskazują przede wszystkim na to, że etos pracy jest coraz bardziej
rozproszony, bardziej zindywidualizowany niż grupowy, sfragmentaryzowany, a w efekcie niespójny. Te charakterystyki, dotyczące etosu pracy, uplasowane w jednostkowym i grupowym podejściu do jego opisu, diagnozy
i interpretacji, prowadzą do formułowania tezy o wyłanianiu się kontrideologii pracy, traktowanej przez autorkę jako operacyjny a zarazem zgeneralizowany wskaźnik zarówno niskiego, rozproszonego etosu pracy, jego indywidualizacji, niespójności, jak i postępującego zaniku (zob. szerzej: Walczak-Duraj, 2015).

Zmiana treści, form pracy i form zatrudnienia
W społeczeństwie informacyjnym, w którym coraz częściej mamy do czynienia z rzeczywistością rozszerzoną, praca podporządkowywana jest logice technologii cyfrowych. Symbolem takiej pracy jest tzw. telepraca, inaczej
też określana jako „praca na odległość”, która mając charakter wysoce zindywidualizowany, elastyczny, powoduje, że kontakty społeczne choć mogą
być bardzo intensywne są raczej wirtualne, ponieważ koncentrują się głównie na przekazie informacji. Co więcej, intensywność i otwartość tych interakcji może wiązać się z izolacją w najbliższym, rzeczywistym otoczeniu.
Daleko posuniętej elastyczności treści i form pracy towarzyszy jednak załamywanie się przewidywalności karier zawodowych. Nowoczesne rozwiązania organizacyjne, wyznaczone postępem technologicznym, sprzyjają takim
procesom jak zanikanie pracy na pełny etat, zatrudnianie w jednej firmie
przez większość życia zawodowego, praca oparta na jasno określonych
zasadach w ramach umów pracowniczych. W odniesieniu do społeczeństwa polskiego zjawiska te nakładają się na procesy wynikające z przebiegu transformacji systemowej, co czyni stosunki pracy jeszcze bardziej
złożonymi. Tym samym problematyka pracy i proces jej przewartościowywania są z socjologicznego punktu widzenia szczególnie istotne, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy uchwycić wzajemne związki między pracą a ładem aksjonormatywnym, w który wbudowany jest etos pracy. Chcąc jednak
ukazać podstawowe tendencje w sferze pracy, odnoszące się do przechodzenia od sztywnego do elastycznego czasu pracy z jednej strony, z dru-
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giej zaś od pracowniczych do niepracowniczych form zatrudnienia (i związanych z tym problemów bezpiecznego rynku pracy), trudno byłoby podjąć
wszystkie wątki. Stąd też w analizie uwaga zostanie zwrócona na to, jakie
korzyści z procesu uelastycznienia czasu pracy i form zatrudnienia odnosić mogą pracodawcy, a jakie pracownicy, oraz jakie mogą być potencjalne zagrożenia dla obydwu stron coraz bardziej elastycznego rynku pracy.
Biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej globalizację i rozwój nowych
technologii teleinformatycznych, a także zmiany demograficzne i wzrost znaczenia kobiecej siły roboczej, należy stwierdzić, iż obecnie można mówić
o bardzo głębokich przemianach świata pracy epoki fordyzmu – czy wręcz,
tak jak to ujmuje J. Gardawski, epoki post-fordyzmu bądź o kryzysie fordyzmu (Gardawski, 2009). Elastyczny czas pracy (flexible working time) – traktowany zarówno jako miernik jakości pracy, element programów praca–życie osobiste (work life balance), jak i element strategii zatrudnienia – przyjęty został w Unii Europejskiej już w latach 80. XX wieku. Badania OECD
pokazują przy tym, że istnieje wiele typów elastycznego czasu pracy, wynikających zarówno ze strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa, jak
i z prawnych uregulowań w poszczególnych krajach. Elastyczny czas pracy mieści się też obecnie w niezliczonej ilości rozwiązań, mniej lub bardziej
schematycznych, jednak ich cechą wspólną jest odchodzenie od regularnych, sztywnych, 8. godzinnych rozkładów czasu pracy (szerzej na ten temat: Bylok, Swadźba, Walczak-Duraj, 2016). Elastyczny rynek pracy, typowy dla współczesnych stosunków pracy, widziany z perspektywy jego wpływu na przekształcenia etosu pracy, ma istotny wpływ zarówno na postawy
wobec pracy „rozproszonych” w czasie i przestrzeni pracowników, jak i na
generowanie takich miękkich, pożądanych metod zarządzania jak poczucie
tożsamości z firmą, zaufanie czy lojalność pracownicza. Lista problemów
i wyzwań, przed jakimi stajemy mówiąc o współczesnej pracy, a co za tym
idzie i lista koniecznych rozwiązań systemowych, jest bardzo długa. W odniesieniu do polskiego systemu pracy jest ona szczególnie złożona; dotyczy
to również konieczności wypracowania własnego modelu flexicurity, w którym zawarte byłyby istotne wątki aksjonormatywne.
Najważniejszym dla rozważań teoretycznych nad współczesną pracą
jest jednak to, iż obecnie da się w sposób wyraźny wskazać na nieadekwatność dotychczasowych, zarówno potocznych jak i naukowych, ujęć odnoszących się do wzajemnych związków między zawodem i karierą, jak
i na nieadekwatność dotychczasowego rozumienia tych pojęć, co oznacza,
że koniecznym będzie podjęcie wysiłku ich redefinicji. Pojawiają się bowiem
nie tylko nowe zawody, quasi-zawody czy specjalności, ale również występuje proces odchodzenia jednostek od definiowania swego życia zawodowego w kategoriach konkretnego zawodu. Co więcej, poszerza się obszar różnych form aktywności, które w starym ujęciu trudno byłoby obecnie uznać
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za zawód. Praca coraz częściej doświadczana będzie przez jednostkę nie
tylko w nierelacyjnym ujęciu, poza organizacją formalną, ale przede wszystkim w ujęciu podmiotowym, co pozwala na interpretowanie współcześnie
kariery zawodowej również w kategoriach „karier bez granic”, realizowania
się w „kempingowej” metaforze współczesnego miejsca pracy, które coraz
częściej traktowane jest jako sposobność do kumulowania przez pracowników kapitału kompetencyjnego.

Zawężanie się przestrzeni moralnej
i wykorzenianie z pracy
Indywidualizowanie pracy – spowodowane z jednej strony zmianami
w treściach pracy, z drugiej zaś zmianami w formach pracy i formach zatrudnienia, wspomaganymi technologiami cyfrowymi – w sposób istotny wpływa również na zawężanie moralnej przestrzeni pracy, rozumianej tutaj jako
etyczny wymiar stosunków pracy i współpracy w podmiocie gospodarującym, gdzie zarówno wśród pracowników wykonawczych jak i wśród kadry
kierowniczej przesłanki subiektywne, bazujące na sumieniu, skłaniają jednostkę do przestrzegania norm społecznie akceptowanych i oczekiwanych.
W tym ujęciu na moralną przestrzeń pracy składają się przede wszystkim:
harmonizowanie pragmatycznej i etycznej wartości pracy, godne traktowanie jednostki i godziwe traktowanie cudzej pracy oraz społeczny (grupowy)
charakter pracy. Wykorzenianie z pracy to zarówno proces odchodzenia
od wspólnotowego, społecznego rozumienia pracy i jej etycznego kontekstu w kierunku indywidualizacji pracy, jak i szukanie innych, alternatywnych
sposobów budowania własnej tożsamości, w których praca nie stanowi już
punktu odniesienia. W procesie wykorzeniania z pracy wiele atrybutów zawodowych systematycznie traci swoje znaczenie, m.in. relacje pracownicze,
wspólne przeżywanie pracy, wspólne środowisko pracy, zinstytucjonalizowane stosunki pracy, lojalność pracownicza, solidarność zespołów pracowniczych czy wspólne spędzanie czasu po pracy.
Proces indywidualizacji pracy we współczesnych społeczeństwach jest
oczywiście efektem bardzo zróżnicowanych zjawisk i procesów, co w konsekwencji nie pozostaje bez wpływu na przekształcenia w treściach więzi społecznych, realizowanych na wszystkich poziomach struktury świata
społecznego: na poziomie mikrostruktur społecznych, struktur pośrednich –
czy, mówiąc inaczej, mezostruktur (w tym na poziomie zespołów pracowniczych) – oraz makrostruktur. W zasadzie można mówić o dwóch domi-
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nujących przyczynach tego procesu. Pierwsza grupa przyczyn związana
jest z coraz większą nośnością społeczną filozoficznych i etycznych koncepcji dotyczących indywidualizmu jednostki, jej podmiotowości i zindywidualizowanej odpowiedzialności w różnych obszarach życia społecznego,
w tym życia gospodarczego, a więc i pracy jako takiej. Druga grupa przyczyn związana jest już bezpośrednio ze złożonymi przemianami dotyczącymi treści pracy, form pracy i form zatrudnienia. Te dwie grupy przesłanek składają się na to, że to nie perspektywa wspólnotowa, zorientowana
na dobro wspólne, ale perspektywa zindywidualizowana zaczyna we współczesnym świecie pracy odgrywać coraz większą rolę, choć trudno byłoby
podać jedno, dominujące rozumienie indywidualizmu jako wielowymiarowego zjawiska społecznego. Ten szczególny sposób myślenia można najlepiej
uchwycić poprzez analizę mechanizmów regulujących treść więzi społecznych, wśród których autonomia jednostki, niezależność od istotnych ograniczeń społecznych z jednej strony, z drugiej zaś od ograniczeń związanych
z poczuciem zobowiązania wobec innych, wpływa na redefinicję trzech wiodących wartości współczesnego, ponowoczesnego świata: indywidualizmu,
odpowiedzialności i wolności. W indywidualistycznych postawach i zindywidualizowanej odpowiedzialności niektórzy teoretycy liberalizmu widzą nawet
gwarancję dla ładu makrostrukturalnego, a więc i aksjonormatywnego (szerzej na ten temat: Walczak-Duraj, 2019b).

Nowe wyzwania
w procesie humanizowania pracy i stosunków pracy –
przesłanka do redefinicji etosu pracy
i sposobów jego badania
Jak dotąd zinstytucjonalizowane programy etyczne, określające standardy etyczne w wielu wymiarach działań pracowniczych i w odniesieniu do
wielu zawodów, podtrzymują i petryfikują tradycyjny etos pracy. Jednocześnie te programy stanowiły zasadniczy mechanizm implementacji humanizującej perspektywy do stosunków pracy, oparty na dość oczywistej zasadzie,
że człowiek w miejscu pracy nie może być traktowany wg tych samych reguł co inne zasoby, a więc przedmiotowo-efektywnościowo. Stąd np. język
używany w naukach o zarządzaniu do opisu roli człowieka w organizacji
w kategoriach zasobu ludzkiego budził zawsze duży opór socjologów pracy. Profesor Władysław Jacher w 2008 r. pisał:
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W dobie rozwoju rewolucji naukowo-technicznej, pojawienia się społeczeństwa informacyjnego, istnieje szczególne niebezpieczeństwo zagubienia w procesie pracy jej cech kulturalnych i humanistycznych (Jacher,
2008: 68).

Zwracał też, wspólnie z U. Swadźbą, uwagę na problem przechodzenia
tradycyjnego etosu pracy w etos komunikatywny (Jacher, Swadźba, 2008).
Rozważania na temat roli podstawowych założeń humanizacji pracy, odnoszących się do funkcjonowania współczesnych systemów pracy i poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz instytucji stanowią poważne wyzwanie. Nie tylko dlatego, że nastąpiło dość istotne przewartościowanie
podstawowych obszarów sytuacji pracy i roli pracownika w tych systemach,
ale również dlatego, że narastające procesy globalizacji, połączone z rozwojem technologii cyfrowych, spowodowały, iż problem humanizacji pracy
ludzkiej nabrał z jednej strony bardziej uniwersalnego charakteru, z drugiej
zaś został „rozpisany” na takie działania, zarówno instytucjonalne jak i personalne, które przede wszystkim odnoszą się do tzw. „małej” humanizacji,
bardzo wyraźnie powiązanej jednak z paradygmatem współczesnych nauk
o zarządzaniu i ekonomii. Tym samym do kanonu pojęć odnoszących się
do programów i działań humanizujących doszły takie, jak: kultura organizacyjna, zaufanie, kapitał społeczny (integracyjny i pomostowy), społeczna
odpowiedzialność firmy (CSR), reputacja, misja, wizja, rozwój zrównoważony, organizacja ucząca się czy kreatywność.
Mając na względzie cztery wymienione wyżej płaszczyzny, na których
mogą współcześnie rozwijać się idee humanizacji pracy, należy jednocześnie podkreślić, iż są one ze sobą w specyficzny sposób powiązane; bezpośrednio bądź pośrednio odnoszą się do podmiotowego traktowania człowieka
w procesie i sytuacji pracy, postrzeganego jednak nie tylko w perspektywie
mikro- i makrostrukturalnej, ale również globalnej, która to perspektywa coraz częściej staje się punktem odniesienia analiz dotyczących problemów
humanizacji pracy. Zazwyczaj w kodeksach etycznych bardzo rzadko pojawia się termin ”humanizacja pracy” czy „humanizujące warunki pracy”. Jednak merytoryczna analiza kodeksów pozwala z całą pewnością stwierdzić,
iż stanowią one podstawowy instrument pozaprawnego, oficjalnego regulowania stosunków pracy, instrument mocno osadzony w perspektywie antropologiczno-etycznej oraz w ideologii pracy.
To przede wszystkim kodeksy, zarówno te, odnoszące się do całości
działań gospodarczych (do wszystkich uczestników szeroko pojętego rynku – kadry kierowniczej, pracowników, konsumentów, instytucji kooperujących, mediów, społeczności lokalnych czy społeczeństwa globalnego), jak
i te, dotyczące poszczególnych dziedzin działalności (jak np. reklamy), poszczególnych zawodów czy podmiotów zbiorowych, przyczyniają się do wy-
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pracowywania zasadniczych standardów, stanowiących podstawę działań
humanizujących. Odnotowywane w badaniach empirycznych przypadki rażącego naruszania ustanowionych przez daną instytucję zasad kodeksowych nie stanowią wystarczającej podstawy do wysuwania wniosków o „dekoracyjnym” charakterze większości kodeksów. Dokonując w miarę systematycznej analizy i oceny treści merytorycznych zawartych w kodeksach
etycznych, regulujących stosunki pracy w Polsce, warto zwrócić uwagę na
ich wyraźne zakotwiczenie w kodeksie stanowiącym swoisty, międzynarodowy „wzorzec metra”, czyli w uchwalonym w 1994 r. w Caux, w Szwajcarii,
pod nazwą Caux Round Table Principles for Business (CRTP). Struktura
tego dokumentu stanowi zarówno punkt wyjścia, jak i punkt odniesienia,
przy tworzeniu nie tylko krajowych regulacji, ale również całych programów
etycznych realizowanych we współczesnych gospodarkach rynkowych.
Należy też podkreślić, iż zdaniem S. Younga, Globalnego Dyrektora
Wykonawczego Okrągłego Stołu z Caux, zasady zawarte w tym kodeksie
– zarówno ogólne, jak i szczegółowe – nie będą mieć większych szans na
realizację, jeśli na poziomie rozwiązań systemowych, instytucjonalno-prawnych, nie zostaną stworzone odpowiednie warunki ich realizacji (Young,
2005) i jeśli władze polityczne nie będą przestrzegały określonych standardów etycznych. Pod adresem rządów sformułowano osiem ogólnych zasad
odnoszących się do: procesu komunikacji i dyskursu między autonomicznymi podmiotami moralnymi, tworzącymi społeczeństwo; porządku obywatelskiego, stanowiącego zarazem porządek moralny, chroniący i wspierający integralność jednostki, jej godność, tożsamość i prawo do szacunku;
wysokich standardów etycznych, które winny charakteryzować osoby pełniące służbę publiczną; bezpieczeństwa osobistego obywateli, indywidualnej wolności oraz ochrony praw własności; przestrzeganie zasad sprawiedliwości społecznej; ochrony i wspierania przez państwo wszelkich instytucji społecznych, które nastawione są na swobodny rozwój jednostek i na
utrwalanie poczucia ich własnej wartości; wysokiej przejrzystości działań
politycznych, które w efekcie zapewnią władzy politycznej wiarygodność
społeczną; tworzenia przez władze polityczne państw narodowych odpowiednich warunków do swobodnego rozwijania działalności gospodarczej
na skalę globalną.
Rozwój technologii cyfrowych, zwłaszcza zaś AI, wcześniej lub później
wpłynie na konieczność wyraźnych redefinicji wielu działań, które mieszczą się w programie przedsięwzięć humanizujących, stanowiących częste
źródło dylematów o charakterze etycznym (zob. szerzej na ten temat: Walczak-Duraj, 2008). Tym bardziej, że w każdym z nich – czyli w obszarze
zatrudnienia, warunków pracy i zabezpieczenia w realizacji równości szans
pracowników, sposobu odnoszenia się do pracowników, sposobu i jakości
zarządzania, źródeł oraz sposobów rozwiązywania różnego rodzaju konflik-
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tów pracowniczych – już zdecydowanie wcześniej pojawiły się nowe wyzwania, wynikające ze zmian w formach pracy i w formach zatrudnienia, z powodu indywidualizowania dotychczas grupowego charakteru pracy i wyprowadzania pracy poza organizację formalną (freelancing). Wyzwania te da
się sprowadzić do dość zasadniczego pytania o to, czy związana z tymi
procesami indywidualizacja etosu pracy nosi nadal cechy atrybutowe etosu i czy oddziaływanie takiego zindywidualizowanego etosu da się zakorzenić w stosunkach społecznych? Obecnie odpowiedzi na to pytanie w zasadzie nie da się udzielić.
Wiodącą ideą działań humanizujących pracę i stosunki pracy we współczesnej gospodarce rynkowej, stanowiącą podstawę do tworzenia programów etycznych, jest wyraźne odwoływanie się (w sposób bezpośredni bądź
pośredni) do naczelnej, europejskiej zasady etycznej, dotyczącej poszanowania godności osoby ludzkiej oraz do japońskiej wspólnotowej zasady
kyosei, oznaczającej postulat życia i pracy dla dobra wspólnego. Należy jednak pamiętać o tym, iż logika gospodarki rynkowej – rozpatrywana w kontekście złożonych procesów i zjawisk współczesnego świata, zwłaszcza
w kontekście procesów globalizacyjnych i technologii cyfrowych – skłania
do rozważań nad koniecznością zastosowania nowego podejścia, nowego
paradygmatu, zarówno do całościowej analizy elementarnego podmiotu gospodarowania, jakim jest przedsiębiorstwo, jak i do treści humanizujących
pracę i stosunki pracy. Konieczność tę uzasadnić można również odwołując
się od istotnych zmian, jakie zaszły w sposobie myślenia i działania współczesnego człowieka, w których coraz wyraźniej obserwować możemy dominację chaosu nad porządkiem.
Wskazać tutaj należy przede wszystkim na próbę poszukiwania konkretnych rozwiązań w sferze kultury zarządzania, występującą pod nazwą
Nowy Pragmatyzm (czasem też pod nazwą ekonomii umiaru), traktowanych
współcześnie jako swoista i być może obiecująca odpowiedź na największe wyzwania stające przed współczesnymi, zglobalizowanymi gospodarkami. Nowy Pragmatyzm to teoretyczny nurt o charakterze filozoficzno-ekonomicznym, powrót do klasycznych założeń A. Smitha (1989) jak i innych, mniej
lub bardziej współczesnych, zróżnicowanych nurtów teoretycznych; m.in. do
koncepcji J.M. Keynesa (2013), J.K. Galbraitha (2016), D.C. Northa (2014),
J.E. Stiglitza (2006), czy E.S. Phelpsa (2013). Nowy Pragmatyzm, którego wiodącym przedstawicielem w polskiej ekonomii jest m.in. G. Kołodko
(2014, 2017), wiele miejsca poświęca celom dobrego, uczciwego gospodarowania, ujętego w perspektywie normatywnej (szerzej na ten temat Walczak-Duraj, 2017), nadzieję wiążąc z zarządzaniem humanistycznym, określoną strategią organizacji, ujętą procesualnie, przy jednoczesnym, dużo
wcześniej zresztą sformułowanym założeniu, że świat organizacji jest światem podmiotów, a nie przedmiotów (Walsh, 1972: 18).

119

120

Część II. Warunki, przemiany i przyszłość pracy

W tym nowym podejściu do organizacji przyjmuje się, że zarówno określone działania, ludzie, konteksty, rutyny, język, dyskurs, dystrybucja władzy,
komunikacja, artefakty, normy, wartości i zasady stosowane w organizacji stają się na tyle złożone, że niezbędnym jest kładzenie coraz większego nacisku na zarządzanie praktykami kulturowymi w działaniach codziennych. W związku z tym sięga się po stosunkowo młode i obiecujące, nacechowane humanistycznie podejście do organizacji, po tzw. teorię praktyki
(ang. practice theory, practice-based study, practice turn in management),
gdzie organizację można postrzegać zarówno jako rezultat, jak i przedmiot
działania (Cossette, 2004: 10), gdzie traktowana jest ona jako tzw. tekstura
praktyk (Gherardi, 2012: 2), czyli jako określony ciąg działań codziennie
odtwarzanych w ramach danego otoczenia rynkowego, instytucjonalnego,
społecznego, technologicznego i kulturowego. W teorii praktyki wyróżnia się
cztery podstawowe nurty poznawcze, koncentrujące się na koncepcji kultury organizacyjnej, uczenia się, teorii działania społecznego i teorii aktora – sieci. Nurty te znajdują swoje odbicie w owym procesualnym podejściu do organizacji i zarazem w kulturze zarządzania, stanowiąc ogólny
kontekst dla tak pożądanego zarządzania humanistycznego, nie zawężonego do perspektywy czysto ekonomicznej. Należy zatem mieć nadzieję, że
podejście humanistyczne do zarządzania pozwoli złamać nadal dominujący we współczesnych organizacjach podział na dwa niechętnie a czasem
i wrogo nastawione do siebie światy: świat pracy (pracownicy) i świat kapitału (właściciele, kadra zarządzająca), a ranga wartości etycznych w tych
zbliżanych do siebie światach wzrośnie.
Kiedy jednak bliżej przyjrzymy się gospodarce cyfrowej – opartej na
coraz częstszym stosowaniu algorytmów i maszyn samouczących się we
wszystkich fazach organizacji pracy, począwszy od procesu rekrutacji pracowników, poprzez proces zarządzania, do wytwarzania produktów czy
świadczenia usług – pojawia się problem, który stawia praktykowanie podejścia normatywnego pod dużym znakiem zapytania. Aby gospodarowanie było uczciwe, a kadra zarządzająca i sami pracownicy zachowywali się
etycznie (również we współpracy z AI), należy rozwiązać już na etapie tworzenia algorytmów szereg konkretnych problemów natury decyzyjno-etycznej, wybierając jedno rozwiązanie, co z etycznego punktu widzenia jest
niemożliwe, ponieważ problem wyborów moralnych jest niezwykle złożony i trudny do standaryzacji; głównie dlatego, że pojawia się wiele nowych
trudności czy niemożności odnoszących się do prób implementacji wartości
etycznych na poziom zalgorytmizowanego – choć nadal w znacznym stopniu „stronniczego” – uczenia maszynowego.
Problem polega na tym, iż w odniesieniu do gospodarki cyfrowej, w której jednostka coraz częściej będzie wchodziła w interakcje ze sztuczną inteligencją, trudno będzie wypracować nowy, w sensie normatywnym, paradyg-
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mat etosu pracy, zwłaszcza wówczas, gdy konieczność uruchamiania przez
jednostkę transgresji etycznej wobec AI będzie wpisana w codzienne relacje
pracownicze. Stąd też coraz częściej podnoszony problem etyki maszyn należy przede wszystkim odnosić do potencjalnych relacji pracowniczych (zapośredniczonych poprzez AI) i „uzgodnić” z problemami moralnej przestrzeni pracy. Wbrew pozorom algorytmiczne podejmowanie decyzji w sytuacji
pracy może nadal reprodukować i wzmacniać istniejące wzory dyskryminacji pracowników. Często algorytmiczny kod „dziedziczy” stronniczość swoich
ludzkich poprzedników lub odzwierciedla szeroko rozpowszechnione uprzedzenia, które są obecne w społeczeństwie (zob. http://webfoundation.org/
docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf. dostęp: 10.03.2019).
Co więcej, choć algorytmy same w sobie nie są dobre ani złe6, rozwojowi procesów autonomizowania decyzji podejmowanych przez AI towarzyszyć będzie szereg nowych problemów i dylematów natury etycznej, które
są również efektem kapitalizmu kulturowego (Berger, 1995), w którym rywalizują ze sobą zróżnicowane ideologie społeczne. To dane, które wgrywa
się do AI, decydują jak dotąd o tym, w jaki sposób zachowa się sieć neuronowa7. Przykładów fundamentalnych dylematów moralnych, jakie mogą
pojawiać się wtedy, kiedy występujemy w roli programisty, dostarcza nam
projekt MIT: stworzenia „moralnej maszyny” (Moral Machine) (Clarce, https://
thenextweb.com/cars/2017/0`/16/mits-moral-machine-wants-you-to--decidewho-dies – in-self-driving-car-accidents/; dostęp: 20.07.2019). Algorytmizacja moralności jako niekwantyfikowalnego systemu aksjonormatywnego stanowi bardzo poważne wyzwanie; podejmowane próby (z wykorzystaniem
rozmytych zmiennych lingwistycznych), jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pojawia się też kwestia metod egzekwowania etycznego
Tak np. przy etycznym programowaniu algorytmów, które mogą decydować w dużym stopniu np. o zachowaniu autonomicznych samochodów, można zastosować określony algorytm życia i śmierci, w którym teoretycznie wybrać można trzy rozwiązania
mogące decydować w dużym stopniu o zachowaniu samochodu w trakcie jazdy. Samochód jest prowadzony przez mężczyznę. Obok niego siedzi żona, z tyłu dwójka dzieci.
Nagle przed pojazd wybiega dziecko, goniące za piłką. Odległość między dzieckiem
i samochodem jest minimalna. Jak ma się zachować autonomiczny samochód? Pierwsze rozwiązanie zakłada, że w sytuacji wypadku i zagrożenia życia, liczy się solidarnie
dobro wszystkich uczestników wypadku (czyli kierowcy, pasażerów i dziecka na drodze). W drugim rozwiązaniu najważniejszym może być życie pieszych (w tym dziecka)
i innych uczestników ruchu. W trzecim rozwiązaniu priorytetem jest ochrona życia kierowcy i pasażerów (Badurek, 2019).
7
Przykładem może być Norman – sieć neuronowa zasilana szczególnym zbiorem
danych z mrocznego w swej treści serwisu Reddit, takich, które koncentrują się na
pokazywaniu drastycznych scen. W związku z tym tam, gdzie inne AI widzą np. wazon z kwiatami, Norman widział zastrzelonego człowieka (https://www.media.mit.edu/pro
jects/norman/overview/; dostęp: 17.02.2019).
6
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kodeksu sztucznej inteligencji; czy mogą zapewnić to odpowiednie przepisy prawa, wymuszające zastosowanie w inżynierii AI określonych standardów etycznych i przewidujące kary za ich złamanie.
Dodać należy, że wchodzenie pracowników w relacje z AI stanowić
może poważne wyzwanie dla tradycyjnych więzi społecznych. Pojawi się
być może nowy typ więzi – można ją określić jako więź opartą na transgresji etycznej. Ale czy ten typ więzi można nazwać więzią społeczną, że
w punkcie wyjścia – w procesie tworzenia algorytmów stanowiących bazę
dla AI – uczestniczył człowiek, który nadaje algorytmom w sposób intencjonalny lub bezrefleksyjny rys „stronniczości”? Dotąd maszyna nie była „interaktywnym” partnerem, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i emocjonalnym. Czy zatem wystarczy, aby kontekst etyczny był brany pod uwagę tylko na poziomie tworzenia algorytmów czy też również w odniesieniu
do relacji człowiek–zantropomorfizowana (jak dotąd ) sztuczna inteligencja?
Już teraz pojawiają się rozwiązania idące w kierunku formułowania propozycji rozwoju etyki maszyn, etyki automatyzacji, czy etyki robotów (zob.
serwis github: https://github.com/Data4Democracy/ethics-resources dostęp:
04.10.2018). Osobną kwestią jest, kto powinien ustalać te standardy – odpowiednie komitety, ogół społeczeństwa itp.? Ale przecież różne społeczeństwa postrzegają wiele norm etycznych w odmienny sposób, co bardzo utrudnia przyjęcie uniwersalnej etyki AI. Nie wystarczy, co podkreśla
N. Biedrzycki, by inteligentny automat był zdolny do samouczenia się (self
learning) w sensie klasycznej algorytmiki sztucznej inteligencji. Robot musi
działać zgodnie z systemem ludzkich wartości. To oznacza, że agregacyjny
łańcuch informatyki: dane → informacje → wiedza → inteligencja powinien
zostać rozszerzony o kolejne ogniwa: uczucia i moralność (Biedrzycki, 2019,
dostęp: 17.02.2019). Tym pierwszym składnikiem zajmuje się tzw. uczuciowa informatyka – AC (affective computing), której celem jest tworzenie bardziej naturalnego interfejsu użytkownik–komputer, z uwzględnieniem sfery emocji. Jest to jednak, jak sam autor podkreśla, obszar trudny do algorytmizacji, bo jak nauczyć maszynę smutku czy radości? Komputer może
wyrażać wówczas swoje uczucia np. za pomocą awatara, sygnalizując cyfrową mimiką, że jego zasoby są zbyt obciążone. Ale zdaniem J. Badurki:
Alternatywą dla takiego rozwoju jest sytuacja obecna, prowadząca do
swego rodzaju digitalizacji ludzkiej świadomości. Dialog między maszyną
a człowiekiem może odbywać się tylko we wspólnym języku. Jeśli zatem
nie zmusimy komputerów do przyjmowania naszych cech, będziemy zmuszeni do przejmowania ich sposobu działania (Badurek, 2018).

Jeśli chcemy, aby komputer rozumiał ludzkie uczucia i ludzką moralność,
musimy wyposażyć precyzyjną maszynę w pewien stopień niepewności de-
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cyzyjnej. Ale czy takie „niepewne” urządzenie może autonomicznie podejmować kluczowe decyzje? Może się też okazać, że to roboty będą bardziej
etyczne niż człowiek. Musimy też wiedzieć, jak byśmy chcieli być (a więc
nadal stronniczość algorytmów) traktowani w pracy przez roboty8. W I, Robot I. Asimova (2008) występują cztery roboty (Robbie, Cutie, Dave, Herbie
i Nestor 10), prowadzące ożywiony dialog z ludźmi (m.in. ze wspomnianym
już psychologiem robotów doktor Susan Callvin). Callvin sformułowała trzy
zasady (normy, prawa), dotyczące postępowania robotów, opatrując je zarazem przywołaniem „Handbook of Robotics, 2058 A.D.”:
1 – A robot must harm human. And it must not allow a human to be
harmed. (Robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie
działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy).
2 – A robot must obey a human’s order, unless that order conflicts
with the First Law. (Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem).
3 – A robot must protect itself, unless protection conflicts with the
First or Second Laws. (Robot musi chronić sam siebie, jeśli nie stoi to
w sprzeczności z prawem pierwszym lub drugim) (Asimov, 2008: 9) – tłum.
D. W.-D.

Należy również pamiętać o tym, iż logika gospodarki rynkowej, rozpatrywana w kontekście złożonych procesów i zjawisk współczesnego świata,
skłania do rozważań nad koniecznością zastosowania nowego podejścia
zarówno do całościowej analizy elementarnego podmiotu gospodarowania,
jakim jest przedsiębiorstwo, jak i do treści humanizujących pracę i stosunki pracy.

Podsumowanie
Rozważania i konstatacje zawarte w tym tekście wychodziły od analizy złożonych – najczęściej równolegle przebiegających – procesów, dotyczących zmian w treściach pracy, formach pracy oraz w formach zatrudnienia, których efektem jest m.in. indywidualizacja pracy i jej wykorzenianie ze
społecznego kontekstu. Procesom tym w ostatnich latach towarzyszy szybko postępujący rozwój technologii cyfrowych, w tym AI, co przyczynia się do
8
Tak np. robot Nao ma już zaprogramowane przestrzeganie prostych zasad etycznych, opartych o sformułowane przez I. Asimova 3 normy, czy prawa dotyczące postępowania robotów.

123

124

Część II. Warunki, przemiany i przyszłość pracy

algorytmizowania życia społecznego, również pracy ludzkiej. Wymaga to nowego spojrzenia zarówno na czynniki kształtujące współczesny etos pracy,
jak i na działania humanizujące pracę i stosunki pracy. Aby takie działania
podejmować i bardziej skutecznie kształtować współczesny, indywidualizujący się etos pracy koniecznym będzie wypracowanie nowego paradygmatu,
pozwalającego – zarówno w wymiarze badawczym jak i interpretacyjnym –
na bardziej trafne identyfikowanie pojawiających się problemów i dylematów natury etycznej, tak istotnych dla etosu pracy. Tym bardziej, że coraz
bardziej indywidualizuje się również proces zarządzania, w którym problemy i dylematy moralne kadry kierowniczej, widziane z perspektywy zarządzania humanistycznego, zaczynają odgrywać coraz większą rolę.
Konieczność poszukiwania nowego paradygmatu współczesnego etosu
pracy uzasadnić można również odwołując się do istotnych zmian, jakie zaszły w sposobie myślenia i działania współczesnego człowieka, w których
coraz wyraźniej wskazuje się na prymat chaosu nad porządkiem. Tym samym dotyka się sprawy fundamentalnej – zmiany statusu tzw. „ starej” etyki,
typowej dla czasów nowożytnych, opartej na substancjalnym rozumie, będącej zarazem etyką pracodawców, ustalających dla pracowników zasady
postępowania i rozstrzygających je w kategoriach dobra i zła, na tzw. etykę wewnętrznego głosu sumienia, bądź etykę zmysłu moralnego. Radykalne i skrajnie subiektywistyczne ujęcie etyki wrażliwości moralnej zwykłego
człowieka, odwołujące się jedynie do wewnętrznego głosu moralnego ma,
zdaniem Z. Baumana (1995) przywrócić człowiekowi poczucie odpowiedzialności za podejmowane wybory, za namysł nad otaczającą rzeczywistością.
Tym samym uczynić go ponownie podmiotem działań indywidualnych i zbiorowych. Ta radykalna, choć nienowa, propozycja (formułowali ją w starożytności Sokrates, Platon, Arystoteles, a w czasach nowożytnych utylitaryści szkoccy oraz E. Kant czy F. Nietzsche), dotycząca autonomizacji moralności jednostki ludzkiej, jest bardzo kusząca z punktu widzenia możliwości
nieograniczonego żadnymi kodeksami czy regułami dążenia do doskonałości. Jednak może budzić zastrzeżenia dwojakiego rodzaju.
Pierwsze z nich dotyczy tego, iż „etyka życia”, zakładająca dopuszczalność różnorodnych działań moralnych, naruszać może społeczny charakter
natury człowieka i prowadzić do praktykowania zasady: bellum omnia contra
omnes. Drugie zastrzeżenie wynika z nierozpoznanego do końca mechanizmu kształtowania się dyspozycji etycznej, zwłaszcza wtedy, gdy nie dysponujemy dostateczną wiedzą na temat rozwoju moralnego jednostki i jej
świadomości moralnej, rozpatrywanej w kategoriach zróżnicowania społecznego. Próby przedefiniowania podstawowych zasad regulujących moralność
człowieka ery ponowożytnej i wyraźne wyeksponowanie jego prawa do pełnej autonomiczności i doskonałości idą w parze ze wspomnianymi próbami
przedefiniowania logiki zarządzania przedsiębiorstwem. M. Crozier (1993)
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wręcz stwierdza, iż nowa sztuka zarządzania będzie polegać na czynieniu
ludzi nieprzeciętnymi, a jej nowe hasło to profesjonalizacja ludzi, zamiast
komplikowania struktur i procedur. Zarazem za jedną z trzech podstawowych zasad związanych z przedefiniowaniem tradycyjnych paradygmatów
w zarządzaniu – obok zasady prostoty i autonomii – uznaje się zarządzanie
przez kulturę, a więc przez podstawowe wartości i misje przedsiębiorstwa.
W ramach tego podejścia, tylko częściowo korespondującego z zasadami
koncepcji human relations i nurtu psychologicznego, podstawowych motywów zachowań człowieka w organizacji poszukuje się nie w sferze motywów emocjonalnych, czy też w sferze tzw. dobra wspólnego (określanego
najczęściej przez racjonalnych specjalistów), ale w sferze indywidualnych,
racjonalnych kalkulacji, które może przeprowadzić każdy pracownik w obrębie dostępnych mu strategii.
W jakim zatem kierunku winny zmierzać poszukiwania nowego paradygmatu etosu pracy? Wstępna analiza dostępnych propozycji teoretyczno-metodologicznych pozwala opowiadać się za stosowaniem paradygmatu dialektycznej syntezy, od wielu lat proponowanego przez brytyjską socjolog
M.S. Archer (2000, 2019). Paradygmat ten pozwala dokonywać oglądu świata społecznego przez pryzmat refleksyjności i sprawczości. Stanowi również
trwałe połączenie perspektywy obiektywistycznej i subiektywistycznej stosowanej w socjologii, a więc odnoszącej się zarówno do przedmiotu analiz
jak i do aktywnego, myślącego i czującego podmiotu (jednostki), dla którego świat społeczny – mówiąc językiem F. Znanieckiego (1934) – jest głównie taki, jak go widzi badana jednostka, a nie badacz.
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In search of a new paradigm of the modern work ethos
Summary

The subject of the consideration is an attempt to show the consequences of changes in the area of
contemporary work, perceived in ethical categories. Assuming that the essence of work ethics is not so
much about the relationship of the individual to work as to another human being in a work situation, the
author wonders about the need to apply a new approach to the description, diagnosis and interpretation
of the work ethos. Ipso facto, she is looking for premises to start talking about the need to search for
a new paradigm of the modern work ethos. Such approach in which the framework for the humanization
interpretation of the work ethos must be extended to include new content and new research methods that
will be better serving to deeper scientific penetration. Simultaneously, in these considerations the thesis is
accepted that maintaining and caring in work environments, though in different ways, an ethos perspective
significantly affects both the quality of work and the condition of social ties.
In the considerations the attention has been paid on the four caesuras concerning the contemporary work. The first two relate to changes in the content of work as well as forms of work and forms of
employment (flexibility, precarious work, moving work outside a formal organization). The next two turning
points relate to narrowing the moral work space in which social ties can be maintained and nurtured in the
symbolic and ethical social space and entering (in the near future) employees into relationships with AI,
where the self-learning machine becomes an “interactive” partner, which will put employees before having
to start ethical transgression.
Key words: work ethos, work humanization, work content, work forms, employment forms,
moral work space, work algorithmization, artificial intelligence

Streszczenie

Przedmiotem rozważań zawartych w tym opracowaniu jest próba ukazania konsekwencji zmian w obszarze współczesnej pracy, postrzeganych w kategoriach etycznych. Zakładając, że istotą etyki pracy jest
nie tyle stosunek jednostki do pracy, ile do innego człowieka w sytuacji pracy, autorka zastanawia się nad
koniecznością zastosowania nowego podejścia, czy nowego paradygmatu do opisu, diagnozy i interpretacji etosu pracy. Chodzi o takie podejście, w którym ramy humanistycznej interpretacji etosu pracy muszą
zostać rozszerzone o nowe treści i nowe metody badawcze, lepiej służące pogłębionym badaniom naukowym. Jednocześnie w tych rozważaniach przyjmuje się tezę, że stosowanie humanistycznego zarządzania
w środowisku pracy istotnie wpływa zarówno na jakość pracy, jak i na stan więzi społecznych.
W rozważaniach zwrócono uwagę na cztery cezury dotyczące współczesnej pracy. Pierwsze dwie dotyczą zmian w treści pracy oraz w formach pracy i formach zatrudnienia (elastyczność, praca prekaryjna,
przenoszenie pracy poza organizację formalną ). Kolejne dwie dotyczą zawężenia moralnej przestrzeni pracy, w której więzi społeczne mogą być utrzymywane i pielęgnowane w symbolicznej i etycznej przestrzeni
społecznej oraz wchodzenia (w niedalekiej przyszłości) pracowników w relacje z AI. W relacjach tych sa-
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Praca niematerialna jako nowa forma
aktywności twórczej konsumentów
we współczesnym społeczeństwie
W wyniku globalizacji, stosowania nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych następują zmiany w systemie organizacji pracy. Coraz
większy nacisk kładzie się na angażowanie konsumentów jako wykonawców określonych prac w przedsiębiorstwach po to, aby obniżyć koszty produkcji. Jest to zgodne ze zmianami, jakie mają miejsce w obszarze konsumpcji, po pierwsze, ze wzrostem znaczenia indywidualizmu, który przejawia się m.in. w możliwości tworzenia własnego stylu życia i tożsamości
indywidualnej. Konsumenci dążą do posiadania różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych zgodnych z własnym wyobrażeniem, co wpływa na aktywność
w byciu współtwórcami danego dobra (Tapsott, Williams, 2008: 215–218).
Konsument dzięki wykonywaniu specyficznej pracy w procesie wytwarzania
produktu ma wpływ na jego niepowtarzalność. Dzięki temu może wykorzystywać te dobra do konstrukcji własnego stylu życia. Po drugie, ze wzrostem oczekiwań związanych z potrzebą samorealizacji. Ludzie poszukują nowych obszarów życia społecznego, w których mogliby rozwijać swoją
aktywność twórczą. Praca niezarobkowa wykonywana na rzecz producentów w środowisku wirtualnym pozwala realizować różne scenariusze sposobów rozwijania swojej aktywności. Po trzecie, zmiany wynikają z dążenia
do zaspokojenia potrzeby przyjemności. Praca konsumentów wykonywana
na rzecz producentów staje się obszarem, w którym można potencjalnie
wyrażać emocje i doznawać przyjemności.
W artykule punkt ciężkości położono na analizę pracy niematerialnej.
Jego głównym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania badawcze:
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czy praca niematerialna będzie upowszechniać się w przyszłości i jakie wywoła skutki w sferze społecznej? By odpowiedzieć na te pytania zastosowano metodę Desk Research, za pomocą której przeprowadzono krytyczną analizę literatury przedmiotu, i metodę dedukcyjną.

Praca niematerialna
Dominacja pracy materialnej, związanej z produkcją, charakterystyczna
dla społeczeństwa kapitalistycznego dwudziestego wieku, w dwudziestym
pierwszym wieku ulega stopniowemu zmniejszaniu na rzecz pracy niematerialnej, opartej na wymianie informacji i wiedzy. W literaturze można spotkać różne podejścia do ujmowania pracy niematerialnej. Jednym z nich
jest koncepcja M. Hardt i A. Negri (2000: 290–292), którzy definiują pracę
niematerialną jako tę, w wyniku której powstaje niematerialne dobro, takie
jak usługa, produkt kulturowy, wiedza lub komunikacja. Ujmują ją w dwóch
odrębnych formach. Po pierwsze, obejmuje działalność językową lub intelektualną, zazwyczaj zaangażowaną w produkcję obrazów, pomysłów, symboli, kodów, tekstów itp. (Hardt, Negri, 2004: 108). Po drugie, jako „pracę
afektywną”, czyli taką, która wytwarza uczucie „spokoju, dobrego samopoczucia, satysfakcji, podniecenia lub pasji” (Hardt, Negri, 2004: 108). Badacze twierdzą, że główną cechą niematerialnej pracy jest jej kooperatywność, komunikatywność i oparcie na współpracy (Hardt, Negri, 2004: 147).
Najczęściej praca niematerialna jest wykonywana poza miejscem pracy w przedsiębiorstwach, co wpływa na trudność w oddzieleniu czasu produkcji od czasu reprodukcji, czasu pracy od czasu wolnego (Hardt, Negri,
2005: 423). Granica między pracą a wypoczynkiem zanika, a rekompensata finansowa nie jest jedynym celem wydajności. Wykonując pracę poza
siedzibą przedsiębiorstwa pracownicy tworzą horyzontalne sieci komunikacji i współpracy (Strzyczkowski, 2018: 20), co wpływa na ich efektywność
i jakość relacji społecznych.
Hardt i Negri (2005) wyróżniają trzy typy pracy niematerialnej. Pierwszy
związany jest z adaptacją technologii komunikacyjnych do procesu produkcji
przemysłowej. Na skutek komputeryzacji, cyfryzacji i informatyzacji ma miejsce przekształcenie pracy opartej na wytwarzaniu w usługę. Drugi typ pracy niematerialnej obejmuje działania analityczne związane z identyfikacją
i rozwiązywaniem problemów, pojawiających się w organizacji, oraz z tworzeniem jej strategii. Trzecim rodzajem pracy niematerialnej jest praca afektywna, związana z budową relacji społecznych, kreowaniem lub wygaszaniem emocji, lub manipulowaniem nimi. Rezultatem tej pracy jest wytwarza-
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nie sieci wspólnotowych i różnych form działań wspólnotowych. W wyniku
jej rozwoju pojawia się nowy typ pracownika, tzw. pracownik uspołeczniony, którego cechuje zdolność do adaptacji do nowych warunków pracy, do
współpracy, umiejętność tworzenia znaczeń dzięki rozwiniętym kompetencjom komunikacyjnym. Ten typ pracownika posiada zdolności interakcyjne
i językowe, potrafi posługiwać się wspólnym zasobem wiedzy, w tym wiedzą potoczną dysponowaną przez zespół, w którym pracuje. Również ma
rozwinięte umiejętności analizy treści przekazywanych przez media, potrafi
posługiwać się środowiskowym żargonem (Strzyczkowski, 2018: 36). Istotną
aletą podejścia Hardta i Negriego do pracy niematerialnej jest zwrócenie
uwagi na wzrost znaczenia umiejętności komunikacyjnych i społecznych pracowników w zdecentralizowanej strukturze organizacji produkujących dobra
konsumpcyjne.
Inne podejście do rozumienia pracy niematerialnej przedstawia M. Lazzareto (1996: 133), stawiający tezę, że jest to praca, która wytwarza treści
informacyjne i kulturowe produktu. Według niego pojęcie to odnosi się do
dwóch różnych aspektów pracy. Po pierwsze, do „zawartości informacyjnej”
produktu, związanej ze wzrostem roli umiejętności cybernetycznych (oraz
komunikacji poziomej i pionowej) w jego wytwarzaniu. Po drugie, do zawartości „treści kulturowej” produktu: praca niematerialna obejmuje działania
związane z definiowaniem i modelowaniem standardów kulturowych i artystycznych, mód, gustów, norm konsumpcyjnych i opinii publicznej. W przypadku drugiego aspektu, praca niematerialna odnosi się do angażowania
w proces wytwarzania „treści kulturowej” innych osób poza etatowymi pracownikami (np. prosumentów). Od nich oczekuje się, że będą aktywnymi
podmiotami, koordynującymi zadania w procesie produkcji, w tym współpracę z aktorami zewnętrznymi (np. konsumentami).
W wykonywanie pracy niematerialnej coraz częściej angażowane są media społecznościowe, w których użytkownicy sieci generują wartości. Dysponują oni zasobami informacji, wiedzy, kompetencji poznawczych, możliwości
oddolnego współdziałania, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać
w procesach produkcji. Przedsiębiorstwa przy tworzeniu treści kulturowej
produktu coraz częściej korzystają z usług mediów społecznościowych, zachęcając ich członków do aktywności na rzecz tworzenia wartości niematerialnej produktu.
W koncepcji Lazzareto, pracę niematerialną wykonuje tzw. niematerialna siła robocza, do której zalicza się użytkowników sieci społecznościowych i konsumentów, cechujących się dobrowolnością, kolektywnością i rekreacyjnością działań. Niematerialna siła robocza jest niezależna i zdolna
samodzielnie organizować swoją pracę i relacje z przedsiębiorstwami. Jej
udział w procesie produkcji jest zazwyczaj bezkosztowy, za wykonaną pracę nie otrzymuje wynagrodzenia. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zamierza
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skorzystać z pracy niematerialnej aktorów zewnętrznych, musi tworzyć działy odpowiedzialne za obsługę i relacje z klientami. Zadaniem ich jest odpowiednie zaprojektowanie komunikacji z partnerami zewnętrznymi i sprawne
zarządzanie siecią takich pracowników. Współpraca między niematerialną
siłą roboczą a przedsiębiorstwem następuje w procesie komunikacji. Zatem,
praca niematerialna związana jest zarówno z aktywnością informacyjną aktorów zewnętrznych (użytkowników i konsumentów), jak i aktywnością kulturową związaną z tworzeniem treści kulturowej produktu.
Jak zauważa Lazzareto (1996: 137) specyfika produktu wytwarzanego przez pracę niematerialną polega na tym, że nie ulega on zniszczeniu w akcie konsumpcji, lecz tworzy „ideologiczne” i kulturowe środowisko
konsumenta. Można to dostrzec w przypadku produktów medialnych tworzonych przy udziale konsumentów, którzy są zaangażowani w proces ich
konceptualizacji i udoskonalenia produktów. W tym przypadku praca niematerialna wytwarza przede wszystkim „relację społeczną” między producentem i konsumentem. Na ten aspekt pracy niematerialnej kładzie nacisk
Arvidsson (2005: 241), który uważa, że w jej ramach – aby stworzyć relację społeczną – wykorzystuje się wspólną zdolność do interakcji i towarzyskich kontaktów, wspólne ramy symboliczne, zestaw wspólnej wiedzy
i wspólnych kompetencji.
Koncepcja pracy niematerialnej spotkała się z liczną krytyką. Na przykład H. Amorim (2014), krytykuje podejście do pracy niematerialnej jako nowej siły wytwórczej, zapowiadającej koniec pracy przemysłowej i klasy robotniczej, gdyż takie teorie ignorują realia procesów prekaryzacji pracy obserwowane na całym świecie.
Pomimo krytyki koncepcja pracy niematerialnej pozwala wyjaśnić nową
rolę konsumentów w relacjach z producentami, związaną z podejmowaniem
różnych form aktywności twórczej.

Praca cyfrowa
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynił się do powstania nowych form nieodpłatnej pracy wykonywanej przez konsumentów
w środowisku wirtualnym. Jedną z takich form jest praca cyfrowa (digital
labour), która opiera się na wykonywaniu nieodpłatnej pracy użytkowników
sieci, angażujących się w tworzenie treści w serwisach społecznościowych,
na blogach, wiki, mikroblogach, stronach www. Treści zawierające wartości niematerialne, udostępniane dla zabawy, są podstawą generowania zysków przez duże korporacje medialne (Fuchs, 2010). Dzięki aktywności twór-
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czej użytkowników tworzone są sieci społecznościowe i relacje, zbierane
są dane o lokalizacji, dane przeglądania, dane o upodobaniach i preferencjach itp. Zatem praca cyfrowa polega na wykorzystaniu ludzkiego mózgu
i mediów cyfrowych w taki sposób, że tworzone są nowe produkty, którymi
są informacje online, znaczenia, relacje społeczne (Fuchs, Sevignani, 2013:
255). Opiera się ona na trzech procesach połączonych wzajemnie – poznaniu, komunikacji i współpracy. Rezultatem pierwszego procesu są idee,
wiedza, drugi proces tworzy znaczenia, a w wyniku trzeciego procesu powstają produkty informacyjne.
Praca cyfrowa wykonywana jest w środowisku internetowym, w mediach
społecznościowych, np. Facebook, Tweeter czy portalach społecznościowych. Internauci wytwarzają własne znaczenia, tożsamości i kulturę na bazie pracy interpretacyjnej i tożsamościowej nad tekstami medialnymi, które
nie są ich własnością. W mediach społecznościowych internauci dzieląc się
swoją wiedzą, plikami, zdjęciami wykonanymi przez siebie nie mogą rościć
sobie praw do generowania ich zawartości (Strzyczkowski, 2019: 54). Zazwyczaj praca cyfrowa obejmuje tworzenie stron internetowych, modyfikowanie pakietów oprogramowania, uczestnictwo w grupach emailowych, budowanie wirtualnych przestrzeni.
Jedną z form pracy cyfrowej jest wytwarzanie relacji społecznych w środowisku wirtualnym, np. w mediach społecznościowych. Zazwyczaj występują w nich trzy elementy pracy cyfrowej, tj. poznanie, związane z nową
wiedzą pozyskaną od innych użytkowników, komunikacja między użytkownikami, oparta na przyjaźni i osobistych relacjach, i współpraca, polegająca
na wspólnym działaniu zmierzającym do osiągania celów. Dzięki wspólnotowym działaniom tworzone są nowe produkty lub usługi, za wykonywanie
których ich twórcy nie pobierają wynagrodzenia. Przykładem medium społecznościowego, które umożliwia tworzenie nowych relacji społecznych jest
Facebook. Współpraca na nim opiera się na ludzkim poznaniu i komunikacji, z których wyłania się nowa jakość relacji społecznych. Dzięki powtarzalnym i rutynowym interakcjom społecznym ma miejsce wyższy poziom
organizacji społecznej (Fuchs, Sevignani, 2013: 255), przy czym ekonomiczną korzyść z pracy cyfrowej osiągają nie jego użytkownicy tylko właściciele
Facebooka, którzy korzystają nieodpłatnie z informacji wytwarzanych przez
darmową pracę użytkowników (Fumagalli i in., 2019).
Praca cyfrowa przede wszystkim przenika się z konsumpcją w obszarze
kultury. W mediach społecznościowych internauci tworzą produkty medialne i je jednocześnie konsumują, zatem proces konsumpcji obejmuje zazwyczaj komunikację online. Szczególnym przykładem mediów społecznościowych jest Wikimedia, w ramach której konsumenci-internauci tworzą produkt w postaci informacji, której dystrybucją zajmuje się sieć. W tym przypadku produkt podlega ciągłej modyfikacji, jest permanentnie edytowany
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i aktualizowany (Skolik, 2014: 151–152). Producent informacji w Wikimedii,
który wytworzył określone treści, po ich modyfikacji przez innego producenta-twórcę znów je konsumuje. Pociąga to za sobą płynne przemieszczanie się użytkowników pomiędzy rolami producenta i konsumenta w ramach danego projektu. A. Bruns (2008: 21), analizując proces komunikacji
w różnych środowiskach internetowych Wikipedii, blogosferach itp. wskazał na powstanie tzw. produsages, czyli osób, które pełnią hybrydalną rolę
pomiędzy użytkownikiem a producentem. Produser nie tworzy bezpośrednio produktu lecz jego wartość niematerialną. Istotną cechą zachowań tego
typu konsumentów jest dzielnie się wiedzą i ciągłe jej poszerzanie. Poprzez
dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z innymi konsument współtworzy
tożsamość i wartość symboliczną nowego produktu (Majboub, 2014: 2000).
Idea produsage znajduje zastosowanie w grach komputerowych, w których
gracz jest często zarówno użytkownikiem, jak i współtwórcą. Z badań A. Tolino nad prosumpcją w grach komputerowych wynika, że producenci gier
niekiedy zachęcają graczy do modyfikacji swoich produktów, aby były bardziej atrakcyjne również dla innych użytkowników. Gracze stają się koproducentami gier, wnosząc nowe rozwiązania, nowe elementy zabawy, co
często decyduje o sukcesach danej gry na rynku (Tolino, 2010: 339–369).
Praca cyfrowa z uwagi na jej bezkosztowość jest bardzo atrakcyjna
dla właścicieli mediów społecznościowych. Wykorzystywanie użytkowników-konsumentów do tworzenia nowych produktów przynosi duże korzyści finansowe. Jednocześnie jest również atrakcyjna dla nich samych, ponieważ
pozwala rozwijać relacje społeczne z innymi użytkownikami sieci, budować
nowe więzi społeczne.

Praca fanowska
Innym rodzajem tzw. pracy konsumenta jest praca fanowska, która
obejmuje produktywne zachowania aktywnych konsumentów. Konsumenci określani jako fani są związani z daną marką, produktem, budują przy
tym własne społeczności oparte na komunikacji, wymianie i współdziałaniu (Strzyczkowski, 2018: 126). Najczęściej zjawisko pracy fanowskiej występuje w sferze kultury, gdzie konsumenci stają się producentami, tworząc
nowe dzieła oparte na oryginalnych tekstach (Jenkins, 1992). Są zaangażowani w tworzenie tekstów literackich, produkcji medialnych (np. w kanale
YouTube), wydarzeń kulturalnych, opracowań dotyczących treści medialnych, ﬁlmów, graﬁk, strony WWW, napisów do ﬁlmów lub seriali (fansubbing) (Siuda, 2012: 167). Zazwyczaj praca fanowska przyjmuje postać prak-
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tyk interpretatywnych, związanych z przetwarzaniem, modyfikowaniem i remiksowaniem produktów medialnych (De Kosnik, 2013). Dzięki niej konsument-fan uzyskuje dodatkowe tożsamości związane z wchodzeniem w rolę
pisarza, blogera, filmowca, organizatora, aktywisty itp., które wpływają na
jego poczucie własnej wartości i sposób, w jaki angażuje się w komunikację z innymi (Coppa, 2014: 1).
Fani zaangażowani w tworzenie nowych lub doskonalenie już istniejących produktów (tekstów literackich, produkcji medialnych, wydarzeń kulturalnych) sami stają się ich konsumentami. Z perspektywy ekonomii praca
konsumentów-fanów, z jednej strony generuje wartość dodaną dla producentów, a z drugiej jest źródłem przyjemności dla jej twórców. Podobnie
jak w przypadku pracy cyfrowej, praca fanowska nie przynosi korzyści finansowych jej twórcom, jest raczej bodźcem do przeżywania przyjemności
i zabawy. Rekompensatą za wysiłek włożony w jej wykonywanie jest często przyjemność związana z nawiązywania nowych relacji, rozwijania komunikacji i wymiany (Milner, 2009: 494).
Fani to również członkowie społeczności marki (fandomu). Społeczność
marki posiada cechy tradycyjnej społeczności, ale tym, co ją odróżnia od
innych społeczności, jest unikalna logika i ekspresja (O’Guinn, Muniz, 2005).
Najważniejszym atrybutem społeczności marki są świadomość przynależności do niej, poczucie zbiorowego podobieństwa do siebie nawzajem i do
grupy oraz odróżnianie się od innych społeczności. Marki ułatwiają proces
tworzenia społeczności poprzez identyfikację osób o podobnych poglądach.
Łatwo jest zebrać konsumentów wokół marki. Wpływ na pozycję członka
w takiej społeczności mają: czasokres użytkowania marki, historyczna wartość posiadanego modelu, liczba posiadanych modeli, zakres wiedzy i doświadczenia. T.C. O’Guinn i A.M. Muniz Jr. (2005: 479), opisują przykład społeczności zbudowanej wokół samochodu Mazda Miata, wskazując, iż przynależność do niej pozwala jednostce być kimś ważnym, dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, podejmować wspólnie działania.
Zaletą pracy fanowskiej jest silniejsze powiązanie konsumentów z producentami. Fani określonej marki są mocno związani z producentem marki,
co wpływa na ich długotrwałe relacje z nimi. Ich zachowania konsumpcyjne
są stabilne i przewidywalne, przez to są pożądanymi nabywcami produktów.
Przykładem powiązania fanów z producentami są kluby piłkarskie; kultura
klubowa jest redefiniowana jako „unikatowe miejsce sprzedaży” (Antonowicz,
Kossakowski, Szlendak, 2015: 31). Kibice-fani nabywają produkty klubowe
np. koszulki z nazwą klubu po to, aby demonstrować swoją tożsamość
klubową i indywidualny styl. Dla kibiców-konsumentów koszulka ze znaczkiem FC Barcelony jest szczególnym rodzajem produktu, z którym jest związany emocjonalnie. Kibice są najwierniejszymi nabywcami produktów klubowych.
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Szczególną rolę fandomy odgrywają w obszarze kultury. Bez ich wkładu pracy znaczna część produktów medialnych w krótkim czasie wypadłaby
z rynku. Dla wielu standardowych produktów (książek, komiksów, płyt, akcesoriów, artykułów kolekcjonerskich itp.) trwanie na rynku przedłuża zaangażowanie konsumentów-fanów. Dzięki ich udziałowi w promocjach, zwiększaniu bazy potencjalnych nabywców produkty te utrzymują się na rynku.
Jak twierdzi Hills (2002: 35) wiele towarów oferowanych na aukcjach internetowych w wyniku poddania ich subiektywnemu wartościowaniu ze strony
fanów nabiera nowej wartości wymiennej. Zazwyczaj wykonawcy pracy fanowskiej związanej z promowaniem marek nie pobierają wynagrodzenia za
tę pracę, lecz są nagradzani w inny sposób. Przykładem jest firma Procter
& Gamble, która stworzyła program „Vocalpoint” skierowany do społeczności online. Uczestnicy społeczności są nagradzani kuponami i próbkami
produktów w zamian za zachwalanie produktów wśród przyjaciół. Program
ten ma około 500 tysięcy użytkowników i jest wykorzystywany również przez
inne firmy, takie jak WD 40 czy Discovery Channel do promocji swoich towarów (Neff, 2006: 1–3).
Producenci, dostrzegając znaczenie społeczności marek uczestniczą
w ich tworzeniu i budują długookresowe relacje z konsumentami-fanami,
ponieważ są oni lojalnymi nabywcami ich produktów. Praca fanowska jaką
wykonują konsumenci przynosi im wymierne korzyści materialne. Również
dla konsumentów-fanów głównym motywem jej podejmowania jest kompensacja „dobrowolnie przyznawana w zamian za przyjemność komunikacji i wymiany” (Terranova, 2000: 48).

Prosumcja jako forma pracy konsumenta
W kontekście pracy niematerialnej wykonywanej przez konsumentów
warto poddać analizie zjawisko prosumpcji, które jest wynikiem wzrostu
aktywności konsumenta w relacjach z producentami. Twórcą pojęcia prosumcji jest A. Toffler, który odrzucił tradycyjną koncepcję biernego konsumenta, wskazując na wzrost jego aktywności, przejawiającej się w poszukiwaniu dobra lub usługi najbardziej odpowiadających jego oczekiwaniom.
W tym ujęciu prosument jest specyficznym podmiotem rynku, który zajmuje
się produkcją na własny użytek (Toffler, 2006: 306). W takim rozumieniu
produkcja i konsumpcja są elementami tego samego cyklu. Wartość zostaje wytworzona wtedy, gdy konsumenci wkładają wysiłek i właściwe znaczenie w wytwarzane przez siebie produkty (van Raaij, 2001: 332).
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W nowszym podejściu badacze wskazują, iż prosumenci nie tylko tworzą produkty na własny użytek, ale także na użytek przedsiębiorstw, które
zachęcają ich do dzielenia się wiedzą, nowymi ideami. Niekiedy wykorzystuje się ich wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, przed jakimi stoją producenci. Na określenie takiego typu konsumenta S. Kirsner proponuje używać pojęcia „profesjonalny” prosument, który posiada zaawansowaną wiedzę ekspercką, pozwalającą mu uczestniczyć w konstruktywnym
dialogu z producentem (cyt. za Humpreys, Grayson, 2008: 16). Ten typ konsumenta jest otwarty na nowe technologie, ma wiedzę ekspercką związaną z projektowaniem.
Upowszechnieniu się zachowań charakterystycznych dla prosumpcji sprzyja rozwój technologii Web 2.0, którą charakteryzuje komunikacja
oparta na kanale sprzężenia zwrotnego (Feedback-kanał), pozwalająca na
wspólne tworzenie treści w przestrzeni wirtualnej. Prosumpcja w Web 2.0
może przybrać trzy formy: crowdfundingu polegającego na wspólnym finansowaniu określonych projektów przez społeczność internetową, co-creation
związanego ze wspólnie wykonywaną pracą twórczą i microtastingu polegającego na wykonywaniu drobnych zadań, stanowiących część wspólnego
projektu społeczności wirtualnej (Mróz, 2013: 92).
Z perspektywy postrzegania konsumenta jako twórcy, warto zwrócić
większą uwagę na model pracy oparty na współuczestnictwie konsumentów w procesie produkcji, zwany kokreacją (co-creation). Zawiera w sobie
ideę partycypacji i współdziałania producentów z konsumentami (Voorberg, Bekkers, Tummers, 2013: 3). Opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo część prac wykonywanych dotychczas przez pracowników przekazuje do wykonania konsumentom (zwykle nieodpłatnie). Najczęściej dotyczy
to zadań związanych z projektowaniem produktu, marketingiem, oceną produktu, rozwiązaniami konkretnych problemów technicznych (Pietruszewski,
2014: 76).
D. Romero i A. Molina (2011: 6–8) przedstawili najważniejsze formy kokreacji, zaliczając do nich:
–– wykańczanie produktu (product finishing) – umożliwienie konsumentom
kustomizacji niektórych cech produktu, np. koloru, kształtu itd. Coś takiego oferuje na przykład firma zegarmistrzowska Factory 121 ze Szwajcarii. Za pomocą strony internetowej producenta klient może sam dobierać
materiał, formę obudowy, jak i tarczę. Po każdej decyzji zegar w nowej
formie i z ceną wynikającą z wymagań nabywcy jest mu prezentowany. Jakość zegarka jest gwarantowana marką swiss made (www.factory121.com);
–– projektowanie i rozwój nowego produktu – polega na udziale konsumentów (użytkowników) w projektowaniu produktu i jego testowaniu, np. dzięki platformie Open-Innovation. Na przykład firma Streif z Niemiec umoż-
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liwia konsumentom współudział w projektowaniu własnego wymarzonego domu online. Korzystając z grafiki 3D w programie „Modelowy Dom”
(Modelhaus-Programm) mogą tworzyć wizualizację swojego wymarzonego domu. Program ten uwzględnia 12 tysięcy elementów i materiałów
budowlanych (www.streif.de);
–– adaptację istniejącego produktu – angażowanie konsumentów do ulepszania istniejących produktów; np. Microsoft daje możliwość wnoszenia rozwiązań poprawiających jakość programów komputerowych Word,
Office itd.;
–– masową kustomizację – personalizacja produkcji masowych dóbr, polegająca na modyfikowaniu masowych produktów poprzez nadawanie im
indywidualnych cech, odpowiadających specyficznym potrzebom klientów. Na przykład firma Nike pozwala swoim klientom indywidualizować
różne typy obuwia męskiego i żeńskiego poprzez ID-Code. Klient może
wybrać rodzaj materiału z jakiego będą wyprodukowane (skóra, skóra
ekologiczna, plastik), ich kolor, rodzaj i kolor sznurówek (www.nike.com/
Nike_By_You).
Wszystkie formy kokreacji oparte są na założeniu, iż konsumenci jako
interesariusze wnoszą wiedzę, informacje, umiejętności, doświadczenie i zasoby do przedsiębiorstwa. Korzyściami dla producenta w tym modelu są
nowe pomysły przyszłych użytkowników danego produktu oraz efekt poznania przez nich nowej oferty produktów i ich cen. Konsument jest dla
przedsiębiorstwa nie tylko nabywcą danego produktu, lecz również ważnym zasobem. Przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją atrakcyjność rynkową poprzez wykorzystanie wiedzy i kompetencji klientów jako koproducentów (Grün, Brunner, 2002: 58). Nowe idee konsumentów mogą stać się
impulsem do zmian w działalności wytwórczej (Piller, 2005).
W praktyce gospodarczej wiele przedsiębiorstw wykorzystuje wiedzę
konsumentów przy tworzeniu nowych produktów. Zachęca się ich do dzielenia wiedzą z producentami (Ziemba, Eisenbardt, 2014: 40–58). Niekiedy ich
wiedza staje się podstawą rozwiązywania konkretnych problemów, przed jakimi stoją producenci. W tym celu przedsiębiorstwa tworzą i udostępniają
konsumentom wirtualne laboratoria konsumenckie (Virtual Consumer Labs),
oprogramowanie Open Source (OSS), służące tworzeniu nowej wartości dla
producentów. Na przykład producent klocków LEGO oferuje LEGO Digital Designer 3D (modelowanie digitalnych klocków) do własnego wykorzystania. Za pomocą tego elektronicznego urządzenia klienci mogą projektować elementy do budowania. Najlepsze propozycje nowych wzorów klocków są umieszczane w katalogu LEGO i produkowane na masowy rynek
(www.lego.com/factory).
Konsumenci zaangażowani w przedsięwzięcia związane z tworzeniem
nowych produktów (najczęściej w fazie projektowania) nie otrzymują za nie

Felicjan Bylok: Praca niematerialna jako nowa forma aktywności twórczej konsumentów…

wynagrodzenia. Głównym powodem uczestnictwa w tych działaniach jest
satysfakcja, wynikająca z wpływu na proces produkcji produktu, i możliwość
nabycia spersonalizowanego towaru.

Zakończenie
W rozważaniach nad przyszłością pracy pojawiają się różne koncepcje. Jedną z nich jest praca wykonywana przez konsumentów w procesie
konsumpcji. Przedstawione w artykule wybrane jej formy wskazują z jednej
strony na rosnące zaangażowanie konsumentów w różne formy pracy niematerialnej (tj. pracy cyfrowej, pracy fanowskiej czy prosumpcję), wynikające z poszukiwania nowych wyzwań i związanej z tym satysfakcji, a z drugiej strony na wynikające z tego problemy społeczne. Analizując korzyści
większego zaangażowania się konsumentów w pracę niematerialną można
zauważyć, że dzięki niej mogą indywidualizować sposoby zaspokojenia swoich potrzeb oraz wykorzystywać wytworzone przy ich współudziale produkty do tworzenia własnej tożsamości i mieć pełniejszą wiedzę o nabywanych
dobrach konsumpcyjnych. Mają również poczucie upodmiotowienia, dzięki
włączeniu się w projektowanie i produkcję poszukiwanego dobra konsumpcyjnego. Przy czym największe korzyści z tej formy pracy mają producenci.
Stanowi ona ważne źródło informacji o potencjalnych klientach. Tworzenie
własnego portalu i forum dyskusyjnego pozwala identyfikować potrzeby konsumentów i ich upodobania. Informacje pozyskane tą drogą są wykorzystywane przy projektowaniu nowych produktów. Na przykład BMW przekształciło w wartościowe rozwiązania pomysły swoich potencjalnych klientów,
po tym, jak ci mogli na stronie internetowej producenta testować cyfrowy
zestaw projektowy GPS, zgłaszać swoje uwagi i koncepcje implementacji
ewentualnych rozwiązań w tym zakresie (Barańska-Fischer, 2012: 328). Producenci tworzą w ten sposób więzi lojalnościowe z klientami, co umożliwia
planowanie wzrostu produkcji.
Należy również zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje pracy niematerialnej. Niektórzy badacze podnoszą problemy związane przenoszeniem na konsumentów części pracy wykonywanej dotychczas przez firmy.
Na przykład Sermann (2011) wykazał w swoich badaniach, że konsumenci-prosumenci zazwyczaj wykonują pracę, za którą nie otrzymują wynagrodzenia, np. prowadzą bezpłatnie badania rynkowe dla firm. Również
Ch. Fuchs (2011) wskazuje na negatywną stronę rozwoju pracy niematerialnej: jest ona wykorzystywana do outsourcingu pracy. Użytkownicy i konsumenci wykonują jej część, ale nie otrzymują za nią zapłaty, wartość dodana
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trafia do korporacji wykorzystując pracę konsumentów – zmniejsza koszty
inwestycyjne i koszty pracy poprzez redukcję zatrudnienia dotychczasowego
personelu. Mimo obniżenia kosztów produkcji korporacje nie obniżają cen
swoich towarów. Prosumenci są wykorzystywani i potulnie się zgadzają na
to. Nie mają świadomości, że stali się narzędziem w rękach korporacji do
wywierania nacisku na pracowników w celu zwiększenia ich efektywności.
Konsumenci nie protestują przeciw wykorzystywaniu ich wiedzy, ponieważ
nie tworzą klasy społecznej, są zbyt zróżnicowani i myślą jedynie o własnym interesie, co wykorzystują producenci (Ritzer, 2014).
Pomimo negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą rozwój pracy niematerialnej, można przypuszczać, iż będzie się upowszechniać, ponieważ konsumenci są dowartościowywani możliwością współtworzenia nowych produktów. Zaspokajają potrzebę samorealizacji i doskonalą swoje
umiejętności. Wartością dla nich jest możliwość tworzenia zindywidualizowanych produktów, będących elementem ich stylu życia.
Niezależnie od krytycznego stosunku wielu badaczy do pracy niematerialnej, ta forma pracy wśród konsumentów będzie się rozwijała z uwagi
na jej zalety dla nich i dla przedsiębiorstw.
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Immaterial labor as a new form of creative activity of consumers
in contemporary society
Summary

In the herein paper, the author at hand undertakes an attempt at a sociological view of the chosen
aspects of the creative activity of consumers in terms of relations with producers. The principal aim of the
paper is that of a theoretical reflection on the chosen forms of the so-called work of consumers and
the scope of their involvement in these forms of work executed on behalf of producers. The execution of
the assumed goal was possible thanks to the application of the method of critical analysis of both domestic
and foreign literary sources relating to consumption and intangible work. As a result of literary research,
the most frequently occurring forms of intangible work of consumers were defined as, namely, digital work,
fanwork and prosumerism, while also involvement in these forms of work on the part of the consumers.
The numerous advantages and disadvantages of this type of work for producers and consumers were indicated. The practical implications of the research conducted are the indications of the sociological need for
research on the social circumstances of various forms of work of consumers, which in turn would facilitate
the profound cognition of the changes in the relations between producers and consumers.
Key words: intangible work, digital work, fanwork, prosumerism

Streszczenie

W artykule autor podejmuje próbę socjologicznego spojrzenia na wybrane aspekty aktywności twórczej konsumentów w relacjach z producentami. Głównym celem opracowania jest refleksja teoretyczna
nad wybranymi formami pracy niematerialnej konsumentów i zakresem ich zaangażowania się w te formy
pracy. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących konsumpcji i pracy niematerialnej. W wyniku badań literaturowych określono najczęściej występujące formy pracy niematerialnej konsumentów, tj. pracę cyfrową, fanowską i prosumpcję oraz zaangażowanie się w te formy pracy konsumentów. Wskazano na zalety
i wady tego rodzaju pracy dla producentów i konsumentów. Implikacjami praktycznymi przeprowadzonych
badań jest wskazanie na potrzebę socjologicznych badań uwarunkowań społecznych różnych form pracy
konsumentów, co pozwoli na dogłębne poznanie zmian w relacjach między producentami i konsumentami.
Słowa kluczowe: praca niematerialna, praca cyfrowa, praca fanowska, prosumpcja
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Konieczność czy wybór?
Motywacje do podejmowania pracy
przez studentów krajów V4
Podejmowanie pracy zawodowej przez studentów ma długą tradycję,
chociaż nie było zbyt popularne w okresie realnego socjalizmu, gdy dominowało pełne zatrudnienie i praca pełnoetatowa. W realiach gospodarki
rynkowej, upowszechniającego się modelu życia konsumpcyjnego, rosnącego bezrobocia oraz elastycznego rynku pracy studenci stali się coraz powszechniej potrzebną siłą roboczą. Te czynniki zewnętrzne miały bardzo
istotne znaczenie. Można przypuszczać, ze studenci kierują się różnymi motywami podejmując swoją pierwszą pracę i próbując łączyć studia z wykonywaniem pracy zawodowej. W skrócie można wskazać na dwa czynniki
motywujące do podjęcia pracy: zewnętrzny – rynek pracy, odpowiednie stanowiska pracy, czas pracy, oferowane zarobki, przepisy, które ułatwiają studentom podjęcie pracy. Drugi z czynników – wewnętrzny – dotyczyć będzie
aspektów materialnych, chęci udziału w konsumpcji dóbr i usług, rozwoju
swoich kompetencji i umiejętności, względów społecznych. Artykuł ma na
celu przedstawienie drugiego z motywów i odpowiedź na pytania badawcze: Czy studenci krajów V4 podejmują pracę zawodową w trakcie studiów?
Jaki to jest rodzaj pracy? Jakie są motywy podejmowania pracy w trakcie
studiów? Czy występuje zróżnicowanie studentów krajów V4 w tym zakresie? Na zakończenie artykułu zostanie skonstruowana typologia motywacji
do pracy studentów krajów V4. Analiza oparta będzie na badaniach przeprowadzonych w ramach grantu Visegrad Standard Grant: “The economic
awareness of the young generation of Visegrad countries” nr. 21420008
(2015–2016). Badaniami objęci byli studenci uczelni wyższych 4 krajów V4.
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Praca i motywacje do pracy
jako element świadomości ekonomicznej –
zagadnienia teoretyczne
Jednym z elementów świadomości ekonomicznej jest praca, która zajmuje w niej bardzo istotne miejsce. Dzięki pracy zdobywa się środki do życia. Te środki decydują o poziomie życia jednostek i rodzin. Praca i uzyskane dzięki niej pieniądze decydują o konsumpcji i możliwościach wydatkowania i oszczędzania. W końcu to praca i stosunek do niej członków
społeczeństwa jest istotnym elementem sukcesu gospodarczego (Marody,
2012). Poniższa analiza pracę traktuje jako część świadomości ekonomicznej. Dlatego świadomość ekonomiczna młodego pokolenia jest rozumiana
następująco: „Jest to sposób myślenia i odnoszenia się człowieka do rzeczywistości gospodarczej. W skład świadomości ekonomicznej wchodziłyby
takie elementy jak: wiedza ekonomiczna, system wartości i aspiracje ekonomiczne, praca i przedsiębiorczość, stosunek do pieniędzy i oszczędzania oraz konsumpcja” (Swadźba, 2017: 869).
Socjologiczna definicja pracy zwraca uwagę na aspekty społeczne takie jak aspiracje, postawy, strukturę i kulturę grup. Ważny też jest element
integracji grupy w trakcie pracy, wytworzenia się specyficznych ról zawodowych, przeniesionych na inne płaszczyzny życia społecznego: „Praca jest
czynnością społeczną, zawodową i pozazawodową, nakierowaną na zaspokajanie potrzeb ludzkich. W trakcie pracy wykonujące ją jednostki koordynują swe zachowania i wchodzą ze sobą we współpracę. Poprzez proces
pracy wytwarza się struktura grupy oraz zachodzi wewnątrz niej proces integracji. W związku z jej wykonywaniem wykształcają się wartości i normy” (Swadźba, 2001: 22).
Praca w ujęciu socjologicznym jest bardzo blisko związana z pojęciem
pracy zawodowej i ciągle się do niej odnosi. Już Emil Durkheim zwrócił
uwagę, że podziały społeczne związane są z wykonywaną pracą zawodową (Durkheim, 1999). Praca zawodowa wyznacza aktywność życiową dużej
części ludności. Poprzez pracę zawodową człowiek wyznacza sobie miejsce w społeczeństwie. Dotyczy to pozycji ekonomicznej, ale również pozycji społecznej (Sekuła, 2008; Hajdu, Sik, 2018; Sortheix i inni, 2019).
Istotnym elementem pracy zawodowej jest motywacja do niej i czynniki, które prowadzą do tej motywacji. Spośród wielu teorii motywacji, które
przedstawiane są w literaturze socjologicznej do analizy wyjaśniania zachowań studentów została wybrana teoria treści motywacji (Gick, Tarczyńska,
1999: 41; Sikora, 2000: 23). Teoria ta zakłada, że każdy człowiek ma wewnętrzne potrzeby, które stara się zaspokoić w całości lub w części. Po-
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trzeby te stanowią siłę napędową działania, bowiem ludzie będą działać lub
postępować tak, aby je zaspokoić. Każda z teorii treści motywacji – teoria
A. Maslowa, teoria F. Herzberga czy teoria C.P. Alferdera – wskazuje na
hierarchię ludzkich potrzeb, na których czele jest odpowiednie zaspokojenie wymogów egzystencji, następnie kontakty społeczne oraz, na końcu,
rozwój osobisty (Gick, Tarczyńska, 1999: 41; Sikora, 2000: 30).
Koncepcja teorii treści motywacji jest najbardziej przydatna do wyjaśnienia motywacji studentów do podejmowania pracy zawodowej w trakcie
studiów. Analizując literaturę przedmiotu można wskazać na czynniki zewnętrzne, szczególnie na trudną sytuację rodzinną, która motywuje młodego człowieka do pracy i pomocy finansowej rodzicom lub opiekunom. Istotna
jest również wewnętrzna motywacja do pracy, która warunkowana jest upowszechniającym się modelem życia konsumpcyjnego. Wielość dóbr i usług
na rynku, które można kupić, motywuje do podejmowania pracy. Następny
czynnik, to fakt, że pracodawcy cenią absolwentów z doświadczeniem zawodowym (Hjort, 2015; Seymonds, Schoon, Ecless, Salmela-Aro, 2019). Ta
sytuacja motywuje studentów do podejmowania pracy w trakcie studiów. Podejmowanie pracy w trakcie roku akademickiego bądź w trakcie wakacji ma
w założeniu przynieść nie tylko profity finansowe, ale również doświadczenie. Młodzi ludzie postrzegają w coraz większym stopniu, że praca nadaje
życiu sens i warto być pracowitym, ponieważ to klucz do osiągnięcia sukcesów (Baert, Rotsaert, Verhaest, Omey, 2016; Jacob, Gerth, Weiss, 2018).
Studenci są dopiero na początku drogi zawodowej. Ich doświadczenia
z reguły nie są znaczne i dotyczą pracy sezonowej w okresie wakacji bądź
dorabiania w trakcie roku akademickiego. Często jest to praca „prekarna”
(Standing, 2014; Standing 2015; Kowalczuk, 2014; Manutti, Curci, Van der Hijden, 2018). Elastyczne zatrudnienie pracownika staje się głównym źródłem
racjonalizacji i wzrostu produktywności (Beck, 2000; Beck, 2002: 83). Coraz częściej praca będzie zderegulowana i zawierana na krótki okres czasu. Podobnego zdania jest Zygmunt Bauman, którego obraz rynku pracy
jest dychotomiczny. Z jednej strony znajdą się na nim osoby zatrudnione
na stałe; reszta pracowników to tylko rezerwowa siła robocza („rutynowi
pracownicy”), która będzie zmieniać pracodawców w zależności od swoich
i ich potrzeb (Bauman, 2006: 71–72, Bauman, 2009). Pracy nie starczy dla
wszystkich, a dla tych, którzy będą ją posiadali, będzie związana z samorozwojem i przyjemnością (Bauman, 2006: 73–84). Pozostaną jednak ci,
a dotyczyć to będzie przede wszystkim ludzi młodych, którzy będą pracować na czas określony. Tego typu praca dotyczy szczególnie studentów.
Artykuł przedstawi aktywność studentów w podejmowaniu różnego rodzaju pracy: pełnoetatowej, na pół etatu, dorywczej. Wszystkie mogą pomóc w umiejscowieniu się na rynku pracy. Ważne jest więc, aby praca wykorzystywała umiejętności i wiedzę gromadzoną w trakcie studiów.
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Metodologiczne podstawy badań
Analiza empiryczna bazowała na wynikach badań przeprowadzonych
w kwietniu–maju 2015 i listopadzie 2016 roku, w 4 krajach V4 – Polsce
(Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika
Śląska), w Ołomuńcu i Ostrawie w Republice Czeskiej (Uniwersytet Palackego, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie), w Słowacji (Uniwersytet Konstantina Filozofa, Uniwersytet Rolniczy), na Węgrzech
(Szent Istvan University).
Najpierw został przygotowany wspólny kwestionariusz ankiety w języku angielskim, który następnie został przetłumaczony na języki narodowe.
W Polsce zostały przeprowadzone badania pilotażowe i kwestionariusz
został skorygowany w oparciu o sugestie płynące z przeprowadzonych badań. W każdym kraju zostały dobrane grupy studenckie do badań i w miesiącach kwietniu–maju 2015 roku przeprowadzone badania techniką ankiety audytoryjnej. Badaniami objęci byli studenci I i II stopnia studiów:
technicznych – przyrodniczych – medycznych, ekonomicznych – zarządzania, nauk społecznych, humanistycznych. W Polsce i Czechach zebrano
po 400 ankiet, na Słowacji 387, na Węgrzech 368. Zebrany materiał empiryczny został zakodowany i opracowany statystycznie z zastosowaniem
programu SPSS.
Artykuł bazuje tylko na odpowiedziach związanych z następującymi zagadnieniami: 1. podejmowania pracy przez studentów, 2. rodzaju wykonywanej pracy, 3. motywacji do pracy.
Pierwszy problem dotyczył podejmowania pracy w ciągu roku oraz
w wakacje. Studenci mogli wybrać 4 możliwości odpowiedzi: tak, w pełnym wymiarze godzin; tak, w niepełnym wymiarze godzin; tak, ale tylko
dorywczo; nie.
Rodzaj wykonywanej pracy był diagnozowany przez pytanie: „Jaką pracę
ostatnio wykonujesz/wykonywałeś?”. Można było wybrać następujące możliwości odpowiedzi: zgodną z moim wykształceniem, kwalifikacjami; częściowo zgodną z moim wykształceniem, kwalifikacjami; niezgodną z moim wykształceniem, kwalifikacjami; nie dotyczy, nie pracowałem.
Ostatni z problemów dotyczył motywacji do pracy studentów. Zadane
pytanie brzmiało: „Jeśli pracujesz lub pracowałeś, to napisz dlaczego?”. Było
przedstawionych 10 możliwości odpowiedzi, z których można było wybrać 3:
1. Już się uniezależniłem od rodziców i muszę się utrzymywać sam, 2. Muszę się dokładać do kosztów utrzymania rodzicom lub innym utrzymującym
mnie osobom, 3. Chcę być przynajmniej częściowo niezależny od swoich
rodziców lub innych utrzymujących mnie osób, 4. Chcę mieć trochę pieniędzy na różne własne potrzeby, 5. Żeby sfinansować swoją naukę, 6. Żeby
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sfinansować jakiś większy wydatek, 7. Żeby zdobyć doświadczenie zawodowe, 8. Żeby nie siedzieć w domu i nie nudzić się, 9. Inne możliwości, 10.
Nie dotyczy, nie pracowałem.
Poniżej będzie przedstawiona analiza odpowiedzi na te pytania. Rezultaty będą zaprezentowane w tabelach (w procentach) oraz w korelacjach
testu Chi-kwadrat i V Cramera.

Podejmowanie pracy zawodowej
przez studentów krajów V4
Analiza rozpocznie przedstawienie wyników badań dotyczących podejmowania pracy przez studentów. Pierwsze z pytań dotyczy podejmowania
pracy w trakcie roku akademickiego. Rynek pracy oferuje szereg stanowisk, które umożliwiają łączenie studiów i pracy zawodowej. Niektóre firmy,
zwłaszcza usługowe, tworzą miejsca pracy wyłącznie z myślą o studentach
(Boguszewski, 2015; Hipsz, 2014; Kowalczuk, 2014; Zupan, K ase, Wang, 2015;
K alka, 2016). Należy jednak podkreślić, że taka aktywność jest zadaniem
trudnym, ponieważ studenci muszą wtedy łączyć pracę ze swoimi obowiązkami na uczelni. Może to być praca pełnoetatowa, w niepełnym wymiarze
godzin, bądź dorywcza. Pomaga podreperować budżet studentów, a jednocześnie pozwala na zbieranie cennych doświadczeń (Zawada, 2013; Boguszewski, 2013; Kowalczuk, 2014).
Studenci mogą również podejmować pracę w wakacje. Wtedy nie koliduje ona z ich obowiązkami na uczelni, a jednocześnie pozwala zebrać
cenne doświadczenia (Bachmann, Boes, 2014; Baum, Ruhm, 2018). Tabela 1
przedstawia wyniki odpowiedzi studentów analizowanych krajów V4 na dwa
pytania dotyczące podejmowania pracy.
Analiza powyższych danych wskazuje na pewne różnice w doświadczaniu pracy przez studentów krajów V4. Powyżej 40% studentów polskich
pracuje w ciągu roku akademickiego, jest to wysoki odsetek. Spośród nich
jednak na pełny etat pracuje zdecydowanie mniej (15%). Najczęściej są to
studenci zaoczni. Dla studentów dziennych łączenie studiów z tego typu
pracą jest bardzo trudne. Prawie 1/3 studentów pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Jest to z pewnością bardziej optymalne rozwiązanie w wypadku łączenia studiów z pracą: nie jest tak bardzo czasochłonne i pozwala wywiązywać się z obowiązków studenta, a jednocześnie nabierać doświadczenia zawodowego (Bartolj, Polanec, 2014; Body, Bonnal, Giret,
2014). Taka praca ma jednak charakter prekarny (Hipsz, 2014; Boguszewski,
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Tabela 1. Czy pracujesz lub pracowałeś w ciągu ostatniego roku? (% odpowiedzi)
Rodzaj odpowiedzi

Tak, w pełnym
wymiarze godzin

Tak, w niepełnym
wymiarze godzin

Tak, ale tylko
dorywczo

Nie

A. Zarobkowo na umowę o pracę lub zlecenie w ciągu roku akademickiego
Polacy (N = 400)

15,0

28,5

16,3

40,3

Czesi (N = 400)

2,0

35,8

37,8

24,4

Słowacy (N = 387)

8,0

42,6

11,9

37,5

Węgrzy (N = 368)

24,2

29,9

12,2

33,7

B. Zarobkowo na umowę o pracę lub zlecenie w ciągu wakacji
Polacy

24,0

15,5

12,5

48,8

Czesi

14,6

38,4

31,5

15,5

Słowacy

5,7

55,0

10,1

29,2

Węgrzy

28,8

15,5

12,2

43,5

C. W rodzinnym biznesie lub gospodarstwie rolnym w ciągu roku akademickiego
Polacy

2,3

6,8

7,2

83,8

Czesi

1,7

2,9

4,9

90,5

Słowacy

1,3

7,2

9,0

82,4

Węgrzy

5,4

7,1

10,6

76,9

D. W rodzinnym biznesie lub gospodarstwie rolnym w okresie wakacji
Polacy

3,0

4,3

7,0

85,8

Czesi

2,9

2,3

5,4

89,4

Słowacy

3,6

10,9

7,8

77,8

Węgrzy

7,9

7,1

9,0

76,1

Ź r ó d ł o: Badania Zespół, obliczenia własne.

2015; Swadźba, 2018). Analizując doświadczenia polskich studentów, widzimy, że można wyróżnić dwie kategorie: z jednej strony znaczna część studentów podejmuje pracę, ale prawie taki sam odsetek nie pracuje w ciągu roku akademickiego; jest to najwyższy odsetek spośród studentów krajów V4. Stosunkowo wysoki odsetek studentów nie podjął nigdy pracy, jest
to najwyższy odsetek spośród 4 grup narodowych (Swadźba, 2018: 80–81).
W pozostałych krajach V4 odsetek studentów nie podejmujących pracy jest niższy (Swadźba, 2016a). Największe doświadczenie w pracy zarobkowej posiadają studenci węgierscy. Prawie 1/4 z nich pracuje w pełnym
wymiarze godzin w ciągu roku akademickiego, a prawie 30% w niepełnym
czasie. Duże doświadczenie w pracy mają również studenci słowaccy, ponieważ połowa z nich pracuje etatowo w ciągu roku akademickiego. Studenci czescy z kolei posiadają najmniejsze doświadczenie w etatowej pra-
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cy zarobkowej. Najczęściej podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin lub dorywczą. Niski odsetek pracuje w pełnym wymiarze godzin. Natomiast tylko 1/4 spośród nich nie podejmuje pracy w ogóle (najniższy odsetek spośród studentów V4).
We wszystkich krajach V4 studenci podejmują pracę w czasie wakacji
(Mares, 2004). Studenci polscy podejmują równie często pracę w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy, prawie połowa pracuje w trakcie wakacji w różnych formach zatrudnienia. Jednocześnie prawie połowa studentów
nie podejmuje pracy w ciągu wakacji. Budzi to zdziwienie, ponieważ wtedy
studenci mają zdecydowanie więcej czasu na podejmowanie pracy. Jest to
ponownie najwyższy odsetek studentów, którzy nie podejmują pracy, spośród krajów V4. Najczęściej pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy w trakcie wakacji podejmują studenci węgierscy (ok. 60%). Ponad połowa studentów słowackich pracuje w czasie wakacji w niepełnym wymiarze czasu pracy; tylko 1/3 nie pracuje w trakcie wakacji. Około 15% studentów czeskich pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, prawie 40% w niepełnym, a prawie 1/3 dorywczo. Tylko 15,5% nie pracuje w trakcie wakacji.
Analiza wyników badań wykazała, że podejmowanie pracy zarobkowej
przez studentów w trakcie roku akademickiego i w trakcie wakacji jest bardzo popularną aktywnością. Jest to zjawisko niezależne od kraju (Golden,
Baffoe-Bonnie, 2011; Jacob, Gerth, Weiss, 2018) ma charakter mocno zróżnicowany, jeśli chodzi o rodzaj pracy.
Studenci węgierscy najczęściej podejmują systematyczną pracę. Również odpowiedzi na pytanie o pracę w rodzinnym biznesie wskazują na
najwyższy procentowy udział Węgrów (12,5% w ciągu roku, 15,0% w ciągu wakacji).
Studenci słowaccy zdecydowanie częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Również oni pomagają w trakcie roku akademickiego,
a szczególnie w trakcie wakacji w rodzinnym biznesie lub gospodarstwie
rolnym (R – 8,5%, W – 14,5%). Prawie 18% spośród nich pracuje także
w rodzinnym gospodarstwie lub rodzinnym biznesie w czasie roku akademickiego, a 22,2% w trakcie wakacji. Wynika to prawdopodobnie z faktu,
że znaczny odsetek studentów słowackich mieszka na wsi.
Studenci czescy najczęściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy lub dorywczo. Najniższy odsetek z niech nie podejmuje pracy w ogóle.
Studenci polscy są najbardziej spolaryzowani. Prawie 40% z nich pracuje na cały etat lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Połowa z nich
nie pracuje w ogóle.
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Rodzaj wykonywanej pracy
Podjęcie pracy zawodowej, pełnoetatowej, niepełnoetatowej bądź dorywczej powoduje, że studenci gromadzą swój kapitał społeczno-kulturowy
(Bartolj, Polanec, 2014; Swadźba, 2016). Ważne jest również, jakiego typu
pracę podejmują; zgodna z kwalifikacjami pozwala w o wiele większym stopniu wzbogacić doświadczenie zawodowe niż praca niezgodna z kwalifikacjami (na przysłowiowym zmywaku). Dlatego studenci zostali zapytani o to, jakiego typu pracę wykonują/wykonywali? Tabela 2 przedstawia wyniki badań.
Tabela 2. Jaką pracę ostatnio wykonujesz/wykonywałeś? (% odpowiedzi)
Odpowiedzi

Zgodną z moim
wykształceniem,
kwalifikacjami

Częściowo zgodną
z moim wykształceniem, kwalifikacjami

Niezgodną z moim
wykształceniem,
kwalifikacjami

Nie dotyczy,
nie pracowałem

47,7

15,9

Polacy (N = 400)
Mężczyźni
Kobiety
Razem

14,4

21,1

12,7

23,6

39,4

25,0

13,5

22,5

44,0

20,0

Czesi (N = 400)
Mężczyźni

15,1

28,6

38,9

17,5

Kobiety

18,2

28,5

43,4

9,9

28,5

42,0

12,3

Razem

17,3

Słowacy (N = 387)
Mężczyźni

17,9

23,6

52,8

5,7

Kobiety

16,5

16,2

60,0

7,3

18,6

57,9

6,7

Razem

16,8

Węgrzy (N = 368)
Mężczyźni

28,0

30,7

34,0

7,3

Kobiety

37,1

26,7

26,2

10,0

33,3

28,3

29,4

8,9

Razem

Ź r ó d ł o: Badania Zespół, obliczenia własne.

Niestety większość studentów wykonuje pracę niezgodną z kwalifikacjami. Podobne tendencje wykazały inne badania (Golden, Baffoe-Bonnie,
2011; Boguszewski, 2015). Na rynku pracy jest szereg stanowisk, które nie
wymagają zbytnich kwalifikacji i do nich zatrudnia się studentów (Hipsz,
2014; Boguszewski, 2015; K alka, 2016). Dotyczy to polskiego rynku pracy,
ale także innych krajów V4. Pracę niezgodną z kwalifikacjami najczęściej
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wykonują studenci słowaccy (prawie 60%), a najrzadziej studenci węgierscy (poniżej 30%). Taki rodzaj pracy podejmuje powyżej 40% studentów
polskich i czeskich. Różnica wynika z przeciętnego wieku i doświadczenia
studentów. Studenci węgierscy byli nieco starsi i z pewnością mieli więcej
doświadczenia zawodowego. Prawdopodobnie miało na to wpływ również
miejsce zamieszkania studentów węgierskich oraz rodzaj studiów. Znaczna ich część pochodziła z Budapesztu i studiowała zarządzanie. W wielkim mieście z pewnością łatwiej było znaleźć pracę zgodną z ich wykształceniem. Potwierdzeniem tego wyjaśnienia jest odsetek studentów, którzy
wykonują pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami. Spośród studentów polskich, czeskich i słowackich jest to około kilkunastu procent (13,5% polskich,
17,3% czeskich i 16,8% słowackich). Studentów węgierskich wykonujących
pracę zgodną z kwalifikacjami jest ponad 1/3 (33,3%).
Czy rodzaj wykonywanej pracy jest zależny od płci studentów? Wyniki
testu chi-kwadrat oraz współczynnik V Cramera na to nie wskazują, chociaż słabą zależność wykazują odpowiedzi studentów węgierskich; podobnie wyniki procentowe. O prawie 10% więcej węgierskich studentek niż studentów wykonuje pracę zgodną z wykształceniem, natomiast o 8% mniej
pracę niezgodną z wykształceniem. Studentki węgierskie w większym stopniu mogą się lepiej przygotować zawodowo do przyszłej pracy niż studenci.
Podsumowując, wykonywanie pracy zawodowej w ciągu roku z jednej
strony powoduje gromadzenie doświadczenia. Zdecydowana większość studentów krajów V4 wykonuje jednak pracę niezgodną ze swoimi kwalifikacjami. Praca ta ma wyłącznie charakter materialny, natomiast brak w niej
cech kreatywno-samorealizacyjnych. Znaczny odsetek (najwyższy spośród
krajów V4) studentów słowackich pracuje niezgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Studenci węgierscy najczęściej spośród innych studentów V4 pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Motywacja do podejmowania pracy zawodowej
Następnym problemem, który próbowano zdiagnozować były motywy
podejmowania pracy zawodowej przez studentów. Badani w większości
uczęszczali na studia dzienne, najczęściej utrzymywali ich rodzice. Praca pozwalała jednak podreperować im budżet, a również przygotowywała
do dalszej drogi zawodowej. Dlatego studentom zadano następujące pytanie: „Jeśli pracujesz lub pracowałeś, to napisz dlaczego?”. Podanych było
10 możliwości odpowiedzi, a studenci mieli za zadanie wybrać trzy. Tabela 3 pokazuje udział procentowy wyborów dokonanych przez studentów.
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Tabela 3. Jeśli pracujesz lub pracowałeś, to napisz dlaczego? (% wyborów)
Polacy
Czesi
Słowacy Węgrzy
N = 400 N = 400 N = 387 N = 368

Odpowiedzi

Już się uniezależniłem od rodziców i muszę się
utrzymywać sam

7,8

10,8

16,5

19,2

Muszę się dokładać do kosztów utrzymania
rodzicom lub innym utrzymującym mnie osobom

7,5

48,5

9,6

33,2

Chcę być przynajmniej częściowo niezależny
od swoich rodziców lub innych utrzymujących
mnie osób

62,7

n57,8

70,3

46,0

Chcę mieć trochę pieniędzy na różne własne
potrzeby

65,3

44,8

71,3

59,3

4,8

28,7

15,0

20,6

Żeby sfinansować swoją naukę
Żeby sfinansować jakiś większy wydatek

27,3

22,8

20,2

22,8

Żeby zdobyć doświadczenie zawodowe

37,5

30,5

48,6

42,6

Żeby nie siedzieć w domu i nie nudzić się

18,0

13,8

25,0

8,1

6,5

5,8

4,4

9,5

Inne możliwości
Nie dotyczy, nie pracowałem

20,0
Odpowiedzi razem

248

8,5
272

6,5
287

12,1
273

O b j a ś n i e n i a: Studenci mieli możliwości wyboru 3 odpowiedzi, teoretycznie może być więc 300
możliwości wyborów dla odpowiedzi. Nie wszyscy studenci skorzystali z takiej możliwości i dlatego suma odpowiedzi w poszczególnych krajach jest różna.
Ź r ó d ł o: Badania Zespół, obliczenia własne.

Jak pokazuje tabela 3 nie wszyscy studenci wykorzystali możliwości
wyboru trzech odpowiedzi, dlatego podane odpowiedzi procentowe nie są
porównywalne. Po to, aby wyniki były porównywalne, autorka potraktowała sumę odsetków odpowiedzi poszczególnych grup narodowych studentów jako równą 100% i obliczyła je ponownie. Dopiero teraz można dokonać porównań. Wyniki obliczeń pokazuje tabela 4.
Najczęściej wybieraną możliwością odpowiedzi była „chcę być przynajmniej częściowo niezależny od swoich rodziców lub innych utrzymujących
mnie osób” oraz “chcę mieć trochę pieniędzy na różne własne potrzeby”.
Studenci poszczególnych krajów w różnym stopniu uznają je za ważne.
Aż 50% studentów polskich wybiera dwie wymienione możliwości. Znaczny odsetek – bo 15,0% – wskazuje również, że podejmuje pracę ze względu na zbieranie doświadczenia, a 11,0% ze względu na większe wydatki.
Natomiast niewielki odsetek polskich studentów pracuje ze względu na finansowanie studiów, samodzielne utrzymywanie się lub „muszę się dokładać do kosztów utrzymania rodzicom lub innym utrzymującym mnie oso-

157

Urszula Swadźba: Konieczność czy wybór? Motywacje do podejmowania pracy…

bom”. Stosunkowo wysoki odsetek studentów nie podjęło nigdy pracy (jest
to najwyższy odsetek spośród 4 grup narodowych).
Tabela 4. Jeśli pracujesz lub pracowałeś, to napisz dlaczego? (% wyborów)
Polacy
Czesi
Słowacy Węgrzy
N = 248 N = 272 N = 287 N = 273
wyborów wyborów wyborów wyborów

Odpowiedzi

Już się uniezależniłem od rodziców i muszę
się utrzymywać sam

3,1

4,0

5,8

7,0

Muszę się dokładać do kosztów utrzymania
rodzicom lub innym utrzymującym mnie
osobom

3,0

17,8

3,3

12,1

Chcę być przynajmniej częściowo niezależny
od swoich rodziców lub innych utrzymujących
mnie osób

25,2

21,3

24,5

16,9

Chcę mieć trochę pieniędzy na różne własne
potrzeby

26,2

16,4

25,0

21,8

1,9

9,4

5,2

7,5

Żeby sfinansować jakiś większy wydatek

11,0

8,3

7,0

8,3

Żeby zdobyć doświadczenie zawodowe

Żeby sfinansować swoją naukę

15,0

11,3

16,9

15,7

Żeby nie siedzieć w domu i nie nudzić się

7,1

5,2

8,8

2,9

Inne możliwości

2,5

2,2

1,6

3,4

Nie dotyczy, nie pracowałem

8,0

3,1

2,2

4,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Razem
Ź r ó d ł o: Badania Zespół, obliczenia własne

Studenci czescy z kolei wskazują na nieco inne motywy podejmowania pracy. Oczywiście również wskazują na możliwość 3 „chcę być przynajmniej częściowo niezależny od swoich rodziców lub innych utrzymujących
mnie osób”, ale na drugim miejscu jest wskazanie na “muszę się dokładać
do kosztów utrzymania rodzicom lub innym utrzymującym mnie osobom”.
Również wśród nich jest stosunkowy wysoki odsetek osób, które pracują,
aby sfinansować sobie studia (9,4%). Natomiast najniższy odsetek studentów, w porównaniu do innych grup narodowych, pracuje, ponieważ potrzebuje pieniędzy na swoje potrzeby.
Studenci słowaccy dokonują podobnych wyborów jak studenci polscy,
najczęściej możliwość 3 i 4. Stosunkowo duży odsetek wskazuje na kumulowanie doświadczeń z pracy (16,9%), a również, że pracuje, „żeby nie siedzieć w domu i nie nudzić się”. Nieco wyższy odsetek niż w Polsce wskazuje na fakt, że muszą się sami utrzymać na studiach, choć nie jest on tak
wysoki jak w Czechach.
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Studenci węgierscy z nieco innych motywów podejmują pracę niż pozostali. Co prawda najczęściej wybierana jest możliwość 3 i 4, ale na niższym poziomie niż studenci z pozostałych grup narodowych. Studenci węgierscy muszą częściej niż studenci polscy i słowaccy samodzielnie lub
częściowo samodzielnie się utrzymywać, oraz finansować swoją edukację. Rzadziej z kolei pracują, aby nie nudzić się w domu, lub nie pracują
w ogóle.
Czy na motywy dotyczące podejmowania pracy wpływa płeć studentów? Czy studentki podejmują pracę z innych powodów niż studenci? Wyniki testu statystycznego chi-kwadrat nie wskazują zależności w żadnej grupie narodowej, ale niektóre zbliżają się do zależności statystycznej, a wyniki
procentowe wskazują na pewne zróżnicowanie. Studentki czeskie częściej
wybierały możliwość „chcę mieć trochę pieniędzy na różne własne potrzeby” niż studenci czescy (M – 45,2%, K – 63,5%), częściej również wskazywały, że muszą finansować sobie studia (M – 21,4%, K – 32,1%). Studentki węgierskie i polskie częściej wskazywały, że podejmują pracę „żeby
zdobyć doświadczenie zawodowe” (Polacy: M – 30,6%, K – 43,2%, Węgrzy – 39,6%, K – 48,2%). Generalnie brak jednak jakiś wyraźnych różnic
w motywach podejmowania pracy przez studentki i studentów.
Podsumowując ten punkt można stwierdzić, że we wszystkich krajach
V4 studenci w różnych wymiarach podejmują pracę. Są to różnego rodzaje pracy, studenci podejmują ją z różnych powodów. Najczęściej nie jest
to jednak konieczność ekonomiczna, tylko wybór związany z większą konsumpcją. Studenci chcą pracować, aby być niezależni od rodziców w wydawaniu pieniędzy na swoje potrzeby.
Zróżnicowanie wynika najprawdopodobniej z dostępu do rynku pracy i możliwości zatrudnienia. Wśród studentów polskich najczęstszym motywem podejmowania pracy jest niezależność od rodziców i chęć posiadania pieniędzy na swoje potrzeby. Studenci czescy często pracują, aby
partycypować w kosztach utrzymania, a również finansować swoje studia.
Najczęstszym motywem podejmowania pracy przez studentów słowackich
jest niezależność od rodziców oraz chęć posiadania pieniędzy na swoje potrzeby. Stosunkowo duży odsetek słowackich studentów pracuje, aby
zdobyć doświadczenie. Motywem podjęcia pracy przez Węgrów, częściej
niż przez pozostałych, jest dążenie do niezależności całkowitej lub częściowej od rodziców. Wynika to, prawdopodobnie, z ich większej dojrzałości (są starsi).
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Czynniki strukturalne decydujące
o motywacji do pracy – przykład studentów polskich
Można sobie zadać pytanie, czy jakieś czynniki strukturalne wpływają na
wybory studentów motywujące ich do pracy zawodowej? Po przeanalizowaniu zastosowanych w metryczce zmiennych strukturalnych (płeć, wiek, rok
studiów, kierunek studiów, wykształcenie matki, wykształcenie ojca, miejsce zamieszkania, ocena warunków bytu) okazało się, że dwie ze zmiennych (płeć i kierunek studiów) mają wpływ na motywacje do podejmowania pracy przez studentów. Ponieważ w krótkim artykule nie jest możliwe
prześledzenie wyników każdej z narodowości, to posłużę się tylko wynikami studentów polskich. Tabela 5 pokazuje udział procentowy dokonanych
wyborów z podziałem na płeć i na kierunek studiów.
Tabela 5. Jeśli pracujesz lub pracowałeś, to napisz dlaczego? Podaj 3 najważniejsze
przyczyny. Odpowiedzi twierdzące w korelacji z płcią oraz kierunkiem studiów
Możliwości odpowiedzi

Ogółem

Płeć

Kierunek studiów

M

K

P

E

S

H

Już się uniezależniłem od rodziców i muszę się utrzymywać sam

7,8

6,7

8,6

11,1

7,5

7,4

4,7

Musze się dokładać do kosztów
utrzymania rodzicom lub innym
utrzymującym mnie osobom

7,5

7,8

7,3

16,2

4,7

3,7

5,8

Chcę być przynajmniej częściowo
niezależny od swoich rodziców lub
innych utrzymujących mnie osób

62,7

59,4

65,5

61,6

60,7

64,8

64,0

Chcę mieć trochę pieniędzy
na różne własne potrzeby

65,3

61,1

68,6

64,6

60,7

67,6

68,6

Żeby sfinansować swoją naukę

4,8

3,9

5,5

5,1

3,7

4,6

5,8

Żeby sfinansować jakiś większy
wydatek

27,3

30,0

25,0

27,3

30,8

26,9

23,3

Żeby zdobyć doświadczenie
zawodowe

37,5

30,6

43,2

42,4

29,9

38,9

39,5

Żeby nie siedzieć w domu i nie
nudzić się

18,0

16,1

19,5

15,2

16,8

17,6

23,3

Inne możliwości

6,5

7,8

5,5

6,1

6,5

4,6

9,3

Nie dotyczy, nie pracowałem

20,0

25,0

15,9

20,3

18,8

24,3

21,3

O b j a ś n i e n i a: (1) Całość nie sumuje się do 100,0%, ponieważ była możliwość wyboru trzech
odpowiedzi. (2) P – kierunek politechniczny, E – kierunek ekonomiczny lub zarządzania, S – kierunek społeczny, H – kierunek humanistyczny.
Ź r ó d ł o: Badania zespół, obliczenia własne.
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Czy studentki podejmują pracę z innych powodów niż studenci? Wyniki testu statystycznego chi-kwadrat w większości odpowiedzi nie wskazują
zależności, ale niektóre zbliżają się do zależności statystycznej, a wyniki
procentowe wskazują na pewne zróżnicowanie. I tak analizując odpowiedzi na twierdzenie „żeby sfinansować jakiś większy wydatek” (na poziomie
p = 0,013 chi-kwadrat nieistotne, V Cramera 0,148), wyniki procentowe wskazują, że częściej mężczyźni niż kobiety podejmują pracę mając na uwadze
taką motywację (M – 30,0%, K – 25,0%). Z kolei twierdzenie „żeby zdobyć
doświadczenie zawodowe” (na poziomie p = 0,014 chi-kwadrat nieistotne,
V Cramera 0,147) częściej znalazło poparcie kobiet (K – 43,2%, M – 30,6%).
Kobiety więc okazują się bardziej ambitne i częściej podejmują pracę, aby
zainwestować w swoje kwalifikacje i być potem bardziej atrakcyjne na rynku pracy. Podobna zależność wystąpiła również, gdy porówna się wyniki
studentów węgierskich (Swadźba, 2018: 83). Studentki węgierskie bardziej
są zmotywowane niż ich koledzy do podejmowania pracy, aby zdobyć doświadczenie zawodowe (M – 39,6%, K – 48,2%).
Na motywacje do wykonywania pracy nie wpływa kierunek studiów.
Również w tym wypadku wyniki testu statystycznego chi-kwadrat nie wskazują zależności, ale niektóre wyniki procentowe wskazują na pewne zróżnicowanie. I tak, zdecydowanie wyższy odsetek studentów kierunków politechnicznych częściej wybiera twierdzenie „już się uniezależniłem od rodziców i muszę się utrzymywać sam” (P – 11,1%, E – 7,5%, S – 7,4%,
H – 4,7%) oraz „muszę się dokładać do kosztów utrzymania rodzicom
lub innym utrzymującym mnie osobom” (P – 16,2%, E – 4,7, S – 3,7%,
H – 5,8%). Również wyższy odsetek studentów kierunków politechnicznych
pracuje, aby zdobyć doświadczenie zawodowe (P – 42,4%, E – 29,9%,
S – 38,9%, H – 36,5%). Podobna zależność wystąpiła również, gdy porówna się wyniki studentów czeskich (Swadźba, 2018: 83). Z analizy wynika
więc, że studenci kierunków politechnicznych nieco różnią się, jeśli chodzi o motywacje w podejmowaniu pracy: częściej podejmują ją, aby samodzielnie się utrzymać, bądź pomóc w utrzymaniu gospodarstwa domowego.
Również wyższy odsetek podejmuje prace, aby zdobyć doświadczenie zawodowe. Takie motywy w podejmowaniu pracy są bardziej dojrzałe niż praca tylko dla zaspokojenia swoich potrzeb. Czy wynika z tego, że studenci kierunków politechnicznych pochodzą z uboższych rodzin i są do pracy
zmuszeni przez sytuację rodzinną?
Z podsumowania powyższej analizy wynika, że płeć i kierunek studiów
nieznacznie wpływają na motywacje dotyczące podjęcia pracy. Szczególnie
interesujące są wybory studentek, które bardziej są zmotywowane do podwyższania swoich kwalifikacji i rozwój zawodowy, niż ich koledzy.
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Zakończenie
Przedstawione powyżej analizy dotyczące podejmowania pracy przez
studentów krajów V4 wykazały, że jest to aktywność bardzo popularna
wśród studentów, niezależnie od kraju zamieszkania. Aktywności tej sprzyja sytuacja na rynku pracy, z coraz niższym bezrobociem i zapotrzebowaniem na siłę roboczą. Praca ta jednak najczęściej nie jest związana z posiadanymi kwalifikacjami. Motywy podjęcia pracy są zróżnicowane, chociaż
przeważają materialne, nie związane z potrzebami egzystencjalnymi. Po
szczegółowej analizie materiału można wyróżnić dominujące typy motywacji do pracy występujące wśród studentów krajów V4.
Samodzielni – studenci, którzy podejmują pracę zawodowa, aby samodzielnie się utrzymać, bądź dokładać do kosztów utrzymania gospodarstwa
domowego. Często finansują również swoje studia. Podejmują najczęściej
pracę etatową bądź na pół etatu. Przeważają w nich studenci węgierscy
i czescy. Najmniej jest studentów polskich.
Niezależni – studenci, którzy podejmują pracę w trakcie studiów, aby
uniezależnić się od rodziców lub opiekunów. Najczęściej podejmują pracę
w niepełnym wymiarze godzin bądź dorywczą. Zarobione pieniądze przeznaczają na swoje potrzeby. Najwięcej wśród nich jest studentów słowackich, następnie czeskich, potem polskich.
Ambitni – studenci, którzy najczęściej podejmują pracę, aby zdobyć
doświadczenie zawodowe. Nie muszą pracować ze względów finansowych,
ich potrzeby są najczęściej zaspokojone. Zdobycie doświadczenia zawodowego pozwoli im w przyszłości lepiej się umiejscowić na rynku pracy. Najwyższy odsetek takich studentów jest w Polsce i Słowacji.
Obojętni – studenci, którzy rzadko podejmują pracę zawodową. Często motywem podjęcia pracy jest nuda. Najczęściej jest to praca dorywcza. Najwięcej spośród nich jest studentów polskich, następnie studentów
węgierskich i słowackich.
Młodzi ludzie, studenci z różnych powodów podejmują pracę zawodową. Wynika to po pierwsze z czynników zewnętrznych, jak prawne warunki podejmowania pracy przyjęte w danym kraju. To od nich zależą możliwości podjęcia pracy przez studentów. Po drugie, istotnym czynnikiem jest
motywacja indywidualna zależna od uwarunkowań rodzinnych i osobistych
danego studenta. Wymienione kategorie nie wyczerpują całej gamy innych
motywów podejmowania pracy. Są jednak dominujące. Wskazują na system wartości młodego pokolenia, dominujące trendy konsumpcyjne. Pokazują również, że motywy podejmowania pracy nie różnią się bardzo od motywów innych młodych ludzi w Europie. Badania jednocześnie pokazują na

161

162

Część II. Warunki, przemiany i przyszłość pracy

zmieniający się system wartości młodych kobiet, niezależnie od kraju, które swoje miejsce w społeczeństwie widzą w rozwoju zawodowym.
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Necessity or choice?
Motivation to work for V4 students
Summary

The article addresses the issue of students who are working while studying. In the reality of market
economy and flexible labour market, students are becoming more and more widely needed workforce.
Professional work, in addition to studies, is becoming more popular among students. It is important to
understand the motives behind this decision. The aim of this article is to answer the research questions:
Do students from V4 countries work during their studies? What kind of work is it? What are the motives
for working while studying? Is there diversity between students from different V4 countries in this area?
The article aims to present a typology of motivations for work of V4 students at the end of this article.
The analysis has been carried out on the basis of empirical research, with the use of auditorium survey,
within the framework of the Visegrad Standard Grant: “The economic awareness of the young generation
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of Visegrad countries” no. 21420008 (2015–2016) and our own additional research. The research was
conducted in higher education institutions in the four V4 countries – in Poland in Katowice, in Slovakia
in Nitra, in the Czech Republic in Olomouc and Ostrava, as well as in Hungary in Gödöllő.
Key words: motivation, work, students, Visegrad countries

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem wykonywania pracy zarobkowej przez studentów. W realiach gospodarki
rynkowej oraz elastycznego rynku pracy studenci stają się coraz powszechniej potrzebną siłą roboczą. Praca zawodowa, oprócz studiów staje się coraz częściej doświadczaną aktywnością życiową studentów. Istotne jest więc poznanie motywów jej podejmowania. Artykuł ma na celu odpowiedź na dwa z pytań badawczych: Czy studenci krajów V4 podejmują pracę zawodową w trakcie studiów? Jaki to jest rodzaj pracy?
Jakie są motywy podejmowania pracy w trakcie studiów? Czy występuje zróżnicowanie studentów krajów
V4 w tym zakresie? Na zakończenie artykułu zostanie skonstruowana typologia motywacji do pracy studentów krajów V4. Badania były przeprowadzone w ramach grantu Visegrad Standard Grant: “The economic awareness of the young generation of Visegrad countries” nr 21420008 (2015–2016). Badaniami objęci byli studenci uczelni wyższych 4 krajów V4 – w Polsce w Katowicach, na Słowacji w Nitrze, w Republice Czeskiej w Ołomuńcu i Ostrawie oraz na Węgrzech w Gödöllő.
Słowa kluczowe: motywacja, praca, studenci, kraje grupy wyszehradzkiej
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Wiek dojrzały i starość
a problemy organizacji pracy
w dobie postfordyzmu
Podejście ekonomistów i socjologów do analizy pracy w życiu człowieka jest odmienne, bo jedni są zainteresowani głównie jej wymiarem finansowym, a drudzy więziotwórczym. Tak ujęty problem integracyjnej roli pracy
w życiu społecznym leżał też w centrum zainteresowań klasyków socjologii pracy, w tym w Polsce Władysława Jachera (1976, 1987) czy Janusza
Sztumskiego (1986, 1999). Niniejsze rozważania wpisują się w podejście socjologiczne i mają na celu podkreślenie wagi zarządzania wiekiem w starzejącym się społeczeństwie III RP.

Praca w dobie postfordyzmu
Ujęcia i definicje pracy dokonywane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych są odmienne, co wydaje się dość oczywiste w przypadku
nauk tak odległych, jak fizyka i socjologia, ale zastanawia, gdy te zasadnicze różnice podejść dotyczą nauk pokrewnych. Wystarczy tu przypomnieć,
że ekonomia koncentruje się na rynku pracy traktowanym jako instytucja
ekonomiczna, a więc interesuje się wymianą, dystrybucją i cyrkulacją pracy,
przy czym odwołuje się do modelu homo oeconomicus (Morawski, 2001).
Dla socjologów ten sam rynek pracy stanowi natomiast instytucję życia społecznego, a więc prowadzone przez nich anzlizy koncentrują się na regu-
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łach współdziałania ludzi z uwzględnieniem ich norm, wartości i zwyczajowych reguł postępowania.
Wiesława Kozek (2013), pisząc o podejściu ekonomicznym oraz idealnym modelu rynku pracy, podkreśla, że w istocie jest on abstrakcyjny i służy do przeprowadzania analiz w oparciu o przyjęte założenia racjonalności
człowieka i jego pełnej wiedzy o innych uczestnikach działań ekonomicznych (np. przy tym ujęciu każdy poszukujący pracy wie, gdzie starać się
o zatrudnienie i gdzie zdobyć najwyższe wynagrodzenie i warunki pracy). Pracodawcy i pracobiorcy, zgodnie z idealnym modelem rynku pracy,
w przejrzysty sposób rywalizują też o zyski ekonomiczne, a same płace pracowników są doskonale giętkie. Faktycznie jednak, jak podkreśla badaczka, ludzie nie są w pełni racjonalni i zorientowani wyłącznie na zysk ekonomiczny, ale połączeni więziami z innymi, a na ich zachowania wpływają
czynniki irracjonalne, jak też te o niematerialnym charakterze. Można zatem powiedzieć, że choć model człowieka ekonomicznego jest ciągle bardzo popularny, to jednak zdecydowanie lepiej oddaje złożoność rzeczywistości model człowieka socjologicznego. Ten ostatni model bierze pod uwagę więzi międzyludzkie, jak i ład aksjonormatywny wpływający na ludzkie
działania, jak też fakt, że człowiek działa w rzeczywistości określonej przez
charakter funkcjonujących reguł gospodarczych i możliwości technologiczne z nimi związane.
Ulrich Beck (2002) w Społeczeństwie ryzyka sugestywnie opisuje zmianę, do jakiej dochodzi w wyniku modernizacji społeczeństwa industrialnego, dla którego charakterystyczne były standaryzowane umowy o pracę,
wykonywanie jej w jednym miejscu, przy respektowaniu czasu pracy formalnie określnego przepisami, jak też na pełnym etacie. Jak zauważa, industrialny model społeczeństwa pozwalał na wyraźne odróżnienie, co jest,
a co nie jest pracą, i w ten sposób wpisywał się też w tworzenie poczucia ładu społecznego, jak i stabilności reguł gry rynkowej. Ten zestandaryzowany model pracy zarobkowej w ostatnich dekadach XX wieku zaczynał odchodzić w przeszłość, bo, zdaniem U. Becka (2002: 210): „Chwieją
się jego trzy filary: prawo pracy, miejsce pracy i czas pracy. W ten sposób
granice pomiędzy pracą a niepracą stają się płynne. Rozpowszechniają się
zmienne, pluralistyczne formy niepełnego zatrudnienia”. Antycypując przyszłość, autor stwierdza także, że to uelastycznienie pracy będzie wpływać
na zarobki, zabezpieczenia socjalne i nowe obszary nierówności, na tworzenie nowej nierównowagi między pracą a kapitałem. W ujęciu Richarda
Sennetta (2006), z kolei, ten nowy sposób podejścia do pracy – dla którego charakterystyczna jest tymczasowość, krótkoterminowość i ciągłe przemieszczanie się – sprzyja erozji więzi społecznych, w tym pracowniczych,
sąsiedzkich, a nawet rodzinnych. Autor zauważa rozpowszechnianie się zasady „Nic na długo”, która sprzyja rozpadowi zaufania, lojalności czy wza-
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jemnych zobowiązań, i pisze, że: „Zaufanie może być, rzecz jasna, natury czysto formalnej, jak wówczas, gdy partnerzy zawierają umowę handlową lub liczą na wzajemne przestrzeganie reguł w grze. Zazwyczaj jednak, głębsze zaufanie rodzi się w nieformalnych sytuacjach, na przykład,
gdy ludzie przekonują się, na kim mogą polegać w obliczu trudnego bądź
niewykonalnego zadania. Trzeba czasu, aby takie społeczne więzi mogły
się rozwinąć, powoli zapuszczając korzenie w szczelinach instytucji” (Sennett, 2006: 24). W dobie „elastycznego kapitalizmu” jest to, zdaniem autora,
trudne, bo więzi ulegają erozji, a zaimek „my” zaczyna być mniej używany.
Wspólnota oznaczona przez zaimek „my” może być też pozorna, wyidealizowana bądź oparta o możliwości artykulacji potrzeb i indywidualnej różnorodności, przy czym dopiero w tej ostatniej sytuacji wiąże się ona z faktycznym wspólnotowym działaniem.
Zastanawiając się nad istotą przemian, Mirosława Marody i Anna Giza-Poleszczuk (2004) zwróciły uwagę na problem denaturalizacji pracy w społeczeństwie nowoczesnym, gdzie z jednej strony przestaje ona być bezpośrednio związana z celowym działaniem zorientowanym na podtrzymywanie
ludzkiego życia, a z drugiej strony – przestaje się wprost wiązać z naturalnym cyklem dobowym i rocznym przyrody. W społeczeństwie współczesnym autorki wskazały z kolei na kwestie dematerializacji pracy, czyli zanik
jej koncentracji na produkcji i wytwarzaniu przedmiotów materialnych. Podobnie Monika Budnik (2019) również odniosła się do faktu, charakterystycznego dla doby postfordyzmu, operowania raczej ideami, abstraktami, a więc
generalnie orientacji na wykonywanie usług. W związku z tym autorka powiązała też dematerializację pracy z jej dekoncentracją, z zacierającymi się
granicami aktywności zawodowej i pozazawodowej.
Dokonujący się w Polsce proces przechodzenia od gospodarki fordowskiej do postfordowskiej opisała Elizabeth C. Dunn (2008) w studium opartym o przykład jednej, położonej niedaleko Rzeszowa, fabryki Alimy-Gerber. W opisie przekształceń tej fabryki zauważyła tworzenie nowych reguł
organizacji pracy, jak też strategii dostosowania się do nich ludzi. Paradoksalnie, zdaniem autorki, najpierw istniał model nowego elastycznego pracownika postfordyzmu, a dopiero potem starano się dopasować do niego
faktycznych ludzi. David Ost (2008) napisał we wprowadzeniu do książki
E. Dunn, że badania, które przeprowadziła, w istocie stanowią sugestywną ilustrację zmian systemowych i formowania się w Polsce społeczeństwa
klasowego, bo – jak stwierdził – opisują wysiłek zarządzających w zakresie socjalizacji pracowników do nowych reguł rynkowego gospodarowania,
a więc w tym sensie: „Robotników wyszkolono, aby nie ufali samym sobie, menedżerów – aby wierzyli w swoje możliwości, robotników uczono postrzegania siebie jako posiadających ograniczone kwalifikacje, menedżerów
– jako bardzo kompetentnych. Nie miało znaczenia, kto miał lepsze pomys-
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ły. Wartość pracowników zależała od pełnionych przez nich funkcji, a nie
od wnoszonej wartości” (Ost, 2008: 7). Ten komentarz warto jednak poszerzyć o sposób, w jaki Dunn komentowała kwestie wieku, bo w jej ujęciu modelowym typem nowego pożądanego pracownika na bardziej eksponowane stanowiska była osoba młoda, bez balastu doświadczeń PRL, nieposiadająca rodziny, skłonna do indywidualnego ryzyka i zmian. W ten sposób
nowoczesność i nowa, postfordowska gospodarka była faktycznie utożsamiana z pracownikami młodymi. Dawna gospodarka okresu PRL kojarzona była zatem z systemem socjalistycznym i sztywnymi taylorowskimi regułami organizacji pracy ludzi, zaś nowowprowadzane zasady zarządzania
skojarzono z elastycznością i młodością, co wręcz symbolicznie oddawały
to też lansowane wówczas pierwsze reklamy Frugo i związany z nimi marketing niszowy, adresowany do odkrytego wówczas nowego polskiego targetu– nastoletnich klientów. W tym sensie ten pierwszy okres transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 roku był, zdaniem E. Dunn, związany
ze zdecydowanym faworyzowaniem młodości; to przede wszystkim wiek
pracowników (a nie np. takie właściwości, jak wiedza fachowa, doświadczenie czy ambicje) był kojarzony z innowacyjnością, energią, elastycznością i, ogólnie, z kwestią produktywności. Brak doświadczenia czy dłuższego stażu w jednym miejscu pracy nie tylko nie był przeszkodą dla awansu
i karier pracowników, lecz wręcz był ujmowany jako potencjał, który sprzyja lepszemu wpasowaniu się w wymogi nowobudowanych reguł życia gospodarczego. Wydaje się jednak, że autorka ma wyraźny dystans wobec
takiego ujmowania młodości, bo zauważa, że może to mieć charakter życzeniowych, choć pozbawionych podstaw, założeń lub stereotypów.

Definiowanie starości i problemy wieku dojrzałego
a charakter organizacji pracy
Wiek człowieka można rozpatrywać zarówno jako kategorię biologiczną, jak i konstruowaną społecznie, jak przekonuje o tym Justyna Stypińska (2009), a więc wiązać z nim różnego typu stygmatyzacje i oczekiwania.
Zgodnie ze słowami polskiego przeboju z lat 60-tych niektóre zachowania
i działania są zarezerwowane czy „Dozwolone od lat 18-stu”, a więc w tym
sensie konstruujemy społecznie wiek, bo pewne działania są lub nie są
społecznie akceptaowane jako „właściwe” dla danych kategorii wiekowych.
Po przekroczeniu pewnego wieku nie wypada zatem popełniać „szczeniackich” błędów, chodzić na randki, uprawiać niektórych sportów czy eksponować swojej cielesności, bo zgodnie z opinią J. Stypińskiej, 60-latka opa-
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lająca się w bikini czy 60-latek jeżdżący na rolkach, to ciągle widok raczej
gorszący czy – co najmniej – budzący zdziwienie. W tym sensie znaczenie
ma nie tylko wiek biologiczny, lecz też charakter dyskursu o starości (Szatur-Jaworska, 2014) oraz kulturowo uwarunkowanych społecznych periodyzacji ludzkiego życia. Można tu, za Zofią Szarotą (2004) podać następujące, przykładowe, klasyfikacje faz ludzkiego życia lub ujmowania starości:
••przyjmowaną w Chinach, w postaci – do 20 lat młodość, do 30 lat wiek
zawierania małżeństwa, do 40 lat poznawanie własnych błędów, do 50 lat
wiek pełnienia urzędów publicznych, do 60 lat wiek końcowy okresu twórczego, do 70 lat wiek upragniony, od 70 lat wiek starości;
•• akceptowaną w Grecji przez pitagorejczyków w postaci – do 20 lat wiosna, następnie do 40 lat młodość, następnie do 60 lat jesień, następnie
do 80 lat zima, od 80 lat starość, cofanie się;
••ujmowaną przez WHO i wyróżniającą takie fazy starości jak – od 60 lat
początek starości, od 70 lat wiek podeszły, od 80 lat wiek starczy, od
90 lat długowieczność.
Uwagę zwraca względność postrzegania wieku, co potwierdzają także
współczesne badania CBOS (2012), które sondowały, kiedy w opinii badanych kończy się młodość, a zaczyna wiek dojrzały i starość. Można powiedzieć, że w świetle tych badań zarówno granica młodości (która w 1998
wynosiła około 35 lat), jak wiek dojrzały, stary (wynoszący w 1998 roku
– 61 lat) przesuwa się w społecznych definicjach (a więc w roku 2012 wyniósł odpowiednio 37 lat i 63 lata). Postrzeganie granic młodości i starości
zmienia się także w zależności od wieku respondenta, a więc generalnie
dla młodszych respondentów starość rozpoczyna się wcześniej, a dla respondentów starszych zdecydowanie później.
Wiek można liczyć po prostu liczbą przeżytych lat (i tak jest głównie
w socjologii traktowany); w tym sensie ma charakter chronologiczny. Dla
porównywania działań i postaw jednostek w procesie pracy warto jednak,
jak zauważa Iwona Mendryk (2019: 52), odwoływać się też do innych konceptualizacji wieku, a więc można wyróżnić:
1) wiek chronologiczny, czyli kalendarzowy;
2) wiek funkcjonalny (odnoszący się do zdolności poznawczych i zdrowia
fizycznego, które mogą się istotnie różnić między osobami w tym samym
wieku chronologicznym);
3) wiek psychospołeczny (odnosi się do samopoznania i społecznego postrzegania wieku, które może różnić się np. w różnych społeczeństwach
czy różnych kulturach organizacyjnych);
4) wiek organizacyjny, który można wiązać głównie ze stażem pracy, jak
i etapem kariery, poziomem umiejętności oraz starzeniem się czy normami wiekowymi w danej organizacji:
5) cykl życia, który dotyczy etapu życia lub statusu rodzinnego.
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W kontekście trajektorii zawodowej jednostki, przełomowe znaczenie wydaje się mieć systemowo określony wiek, dotyczący możliwości przechodzenia na emeryturę, bo skorzystanie z niej można też potraktować jako naturalną fazę życia, rozpoczynającą starość. Z pewnością też w znaczącym
stopniu sam pracownik, mający możliwość skorzystania z systemu emerytalnego, podejmuje decyzję – zostać na rynku pracy zawodowej, czy wycofać
się z niej. Na jednostkowe decyzje o aktywności zawodowej mają wpływ
także uwarunkowania mezostrukturalne w postaci szeroko rozumianej kultury organizacyjnej firm i preferowanych w nich koncepcji zarządzania.
Wiek ma zatem znaczenie w perspektywie indywidualnej, organizacyjnej
i społecznej, bo wiąże się z kwestiami możliwości ludzi, wykorzystania ich
potencjału w ramach różnych aspektów życia społecznego, w tym w kontekście starzenia się społeczeństwa.
W Polsce badaniem dość wszechstronnie analizującym problemy starzenia się społeczeństwa był projekt „PolSenior” (Mossakowska, Więcek, Błędowski, 2012), który – choć koncentrował się na aspektach medycznych –
w sposób elementarny podnosił też kwestie psychologiczne, socjologiczne
i ekonomiczne. W ramach tych badań także analizowano problem granic
wieku, które wyznaczają starość (łączącą się z niesprawnością) i zwrócono
uwagę na 80 lat jako ten okres, po którym dochodzi do istotnego pogorszania się stanu zdrowia, ale też na 75 lat jako próg starości w wymiarze
socjalno-ekonomicznym, co wiąże się z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego (Błędowski, 2012). Do ciekawych analizowanych kategorii wiekowych należał też wiek 55–59 lat, który był określony jako okres przedpola
starości, bo osoby w nim znajdujące się z reguły są jeszcze aktywne zawodowo, a zarazem są tymi, od których oczekuje się podjęcia trudu opieki nad najstarszymi członkami rodzin (Szatur-Jaworska, 2012: 419). W tym
ostatnim kontekście warto zwrócić uwagę na rolę rodziny, a właściwie osób
z przedpola starości (głównie kobiet), które w role opiekuńcze wobec niesamodzielnego seniora wchodzą. Samodzielność osób wymagających opieki można mierzyć w oparciu o umiejętność wykonywania takich czynności
jak: mycie, ubieranie, jedzenie, poruszanie się, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, zdolność do samodzielnego korzystania z toalety. Można też stosować skalę samodzielności Activites of Daily Living (Wizner, Skalska, Klich-R ączka, Piotrowicz 2012: r. 2).
Spadek sprawności może powodować, że starszy i chory członek rodziny jest niesamodzielny i wymaga pełnej opieki w podstawowych czynnościach życiowych, a więc nie może funkcjonować bez osoby występującej
w roli codziennego opiekuna/opiekunki, która zwykle rekrutuje się z najbliższej rodziny. W tym sensie starość i choroba nie jest tylko doświadczeniem indywidualnym, dotyczącym samej osoby starszej i chorej, ale wydarzeniem zmieniającym sposób życia i funkcjonowania także tych, którzy
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podjeli się ról opiekuńczych. Jakość życia chorego łączy się z jakością
życia osoby opiekuna/opiekunki i przekłada się na ich pracę zawodową, życie małżeńskie, sprawowanie opieki nad potomstwem, na życie towarzyskie,
rozrywki kulturalne czy sportowe. Modyfikacji ulega więc życie codzienne
osoby opiekującej się, jak też jej wcześniejsze plany zawodowe czy aspiracje edukacyjne i inne. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że choroby najstarszych członków rodziny mogą być zróżnicowane i mają każdorazowo
swoją specyfikę, stopnie nasilenia i różnorodne strategie radzenia sobie
z tą sytuacją samego chorego. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że w przypadku najstarszych członków rodzin można mówić o dobieganiu do kresu
życia, a opiekun/opiekunka muszą liczyć się ze śmiercią podopiecznego,
a ta perspektywa stanowi stres dodatkowy. Nie ułatwiają sprawowania opieki nad chorym obawy przed uwarunkowanym genetycznie dziedziczeniem
choroby, związane z tym poczucie niepewności i bezsilności. W tym sensie
można zauważyć za Juliet Corbin i Anselm’em Strauss’em (1985 za: Pawlas-Czyż, 2018), że zarówno osoba chorująca, jak i ta, która podejmuje się
nad nią opieki, stoją przed biograficznym wyzwaniem „pracy nad chorobą”
(w sensie orientacji na działania skoncentrowane na objawach chorobowych
i zapobieganiu pojawianiu się stanów kryzysowych), „pracy nad codziennością” (w znaczeniu wypełniania obowiązków związanych z funkcjonowaniem
w dotychczasowych rolach zawodowych i rodzinnych) i „pracy nad biografią” (w rozumieniu potrzeby indywidualnego uporania się zarówno w sferze
konkretnych działań fizycznych, jak też w sferze duchowej czy społecznych
relacji z innymi, nad odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej). Sabina
Pawlas-Czyż (2018: 91) przedstawiając problem opieki rodzinnej w przypadkach choroby nowotworowej, pisze, że choć „…grupa nieformalnych opiekunów osób chorych onkologicznie jest wewnętrznie zróżnicowana, najczęściej opieka sprawowana jest przez osoby w wieku produkcyjnym, często
osoby pracujące, w przeważającej większości kobiety”. Do podobnych wniosków prowadzą badania Rafała Iwańskiego (2016: 174) nad opiekunami niesamodzielnych osób starszych, bo stwierdza on, że: „W przypadku funkcji
opiekuńczej jej realizacja staje się najczęściej obowiązkiem kobiet”. Analizy
obu autorów podkreślają też kwestie pracy opiekuńczej jako wyczerpującej psychicznie i fizycznie, a deprecjonującej finansowo. Syntetycznie i wyraziście opisuje trudności doświadczane przez opiekunów osób chorych
onkologicznie S. Pawlas-Czyż (2018), która wylicza, że w ich zakres wchodzą:
••problemy zdrowotne osób pełniących role opiekuńcze (w tym problemy
ze snem, bólem, zmęczeniem, problemy kardiologiczne i utrata sił fizycznych);
••psychologiczne skutki sprawowania opieki (w tym wysokie ryzyko rozwoju depresji, trudności emocjonalne związane z lękiem przed utratą osoby
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najbliższej, z poczuciem bezsilności i beznadziejności oraz genetycznym
ryzykiem odziedziczenia choroby):
••społeczne konsekwencje sprawowania opieki (w tym podtrzymywania satysfakcjonujących relacji małżeńskich i rodzicielskich, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, wypełnianie obowiązków zawodowych i aspiracji
edukacyjnych; w konsekwencji: utrzymanie dotychczasowego finansowego poziomu życia).
Sądzę, że można z tego wyciągnąć wniosek, który należy podkreślać
i upowszechniać, że starość połączona z przewlekłą chorobą nie jest tylko udziałem osoby chorującej, lecz też osoby opiekującej się. Warto zwrócić uwagę, że – przez analogię do roli opiekuna/opiekunki i pracy opiekuńczej – można wyłonić również kategorię pracy macierzyńskiej i pracy ojcowskiej, przy czym wszystkie te typy prac nieodpłatnych i świadczonych
w domu stoją w pewnej kolizji z pracą zawodową. Można więc dokonywać
porównań tych wielu podtypów prac nieodpłatnych i świadczonych w domu,
zwłaszcza że dopiero od niedawna zostały one poddawane analizom także
przez polskich badaczy (zob. Titkow, Duch-Krzystoszek i Budrowska, 2004).
Praca opiekuńcza – podobnie jak, praca macierzyńska i ojcowska – ma celowy, świadomy charakter, ale gdy jest wykonywana we własnej rodzinie,
nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i nie stanowi głównego źródła
dochodu jednostek.
Obserwowanie roli matki i ojca w pierwszych miesiącach życia potomstwa pokazuje też nierówności biologicznie uwarunkowanych obciążeń tych
ról i pracy z nimi związanej. Trudno, oczywiście, w tak krótkich rozważaniach, podjąć się analizy kwestii wartościowania (Ludwiczyński, 2006) pracy
macierzyńskiej i pracy ojcowskiej, ale obciążenia związane z tą pierwszą
wydają się istotnie większe, także ze względu na uwarunkowania kulturowe,
które wiążą się z traktowaniem macierzyństwa jako doświadczenia i/lub instytucji (Rich, 2000), jak też z traktowaniem samego macierzyństwa jako
okresu przełomowego w życiu kobiety (Budrowska, 2000). Podobnie trudno
podjąć się tu wartościowania pracy macierzyńskiej i ojcowskiej w zestawieniu z pracą opiekuńczą. Myślę, że warto jednak zwrócić uwagę na obciążenia psychiczne związane z potencjalną śmiercią, w jaką, zwykle, uwikłana jest praca opiekuńcza (bo to tak kończy się życie seniora), co jest
kontrastowo odmienne od trajektorii, jaką wieńczona jest zwykle praca macierzyńska i ojcowska, bo ich typowym efektem jest rozwój i usamodzielnienie się potomstwa, a więc niosą ze sobą radość, a nie smutek i żałobę.
W tym sensie starość, oraz związana z nią choroba i cierpienie, są wydarzeniami rodzinnymi; wymagają jednak instytucjonalnego wsparcia, jak i zainteresowania badawczego, zarówno z perspektywy różnych koncepcji teoretycznych, jak też koncepcji i praktyk zarządzania.
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Warta uwagi jest tu koncepcja Work–Life–Balance, która jest wyrazem troski o zdrowie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników. W polskiej literaturze socjologicznej koncepcja ta jest wiązana przede
wszystkim z aktywnością zawodową kobiet w kontekście łączenia ról zawodowych i rodzicielskich (Polkowska, 2013; Żak, 2016; Klimczak, 2017). Refleksje nad Work–Life–Balance i funkcjami opiekuńczymi zaczynają jednak
pojawiać się także w Polsce, co wiązane jest z kategorią sandwich generation, a więc pokolenia, które musi uporać się nie tylko z łączeniem pracy
zawodowej z wykonywaniem ról rodzicielskich, lecz też z pełnieniem funkcji
opiekuńczych obejmujących najstarszych członków rodziny (Grotowska-Leder, Roszak, 2016). W skład pokolenia sandwich wchodzą, oczywiście, obie
płcie, ale to kobiety, częściej niż mężczyźni, podejmują się wykonywania
pracy związanej ze wsparciem młodszego pokolenia (dzieci i/lub wnuków)
i starszego (rodziców i/lub teściów). Jak wskazują badania Jolanty Grotowskiej-Leder i K atarzyny Roszak (2016), wsparcie dla młodszego i starszego
pokolenia ma też zróżnicowany charakter, bo zarówno: materialny, informacyjny, emocjonalny i duchowy. Generalnie, pomoc ta jest zróżnicowana formą i zakresem we wszystkich tych aspektach ze względu na poziom zdrowia i samodzielności osób wymagających wsparcia, co bezpośrednio koreluje się z wiekiem podopiecznych.
Starość bywa łączona, czy wręcz definiowana, właśnie przez dezaktywację zawodową w postaci przejścia na emeryturę, co wiąże się z problemem, na ile osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych chcą opuścić
rynek pracy zawodowej, a na ile są z niego wypychane. Z punktu widzenia
starzenia się społeczeństwa, z jakim mamy do czynienia obecnie w Polsce, warto zastanowić się nad koncepcjami umożliwiającymi wykorzystanie potencjału ludzi w wieku 50 plus i pozwlającymi na tworzenie warunków do rozwoju srebrnej gospodarki (Trafiałek, 2016). Uwagi wymaga też
wykorzystanie tych koncepcji w społeczeństwie postfordowskim. Odpowiedzi na problem wykorzystywania możliwości drzemiących w starszych pracownikach można szukać w nowych ujęciach zarządzania, w tym w zarządzaniu różnorodnością (w skrócie ZR), które wpisuje się w stosowanie
polityki równych szans, niezależnie od płci, rasy, wieku, wyznania czy stanu
cywilnego. Można przy tym zauważyć wiele wymiarów wyróżniania różnorodności i podzielić je na cechy dostrzegalne (np. wiek, płeć, rasa) i niedostrzegalne (np. wyznanie, sympatie polityczne, orientacja seksualna), czyli
łatwe do ukrycia (Lawthorm, 2003). Zdaniem Michaela Armstronga (2000)
ZR ma prowadzić do tego, by pracownicy – pomimo czy wręcz dzięki
istniejącym między nimi różnicom – mogli wykorzystywać swój potencjał
jednostkowy, by mogli dobrze komunikować się z otoczeniem organizacji i funkcjonować w jej ramach. Zgodnie z definicją Elżbiety Jastrzębskiej
(2016: 3) można powiedzieć, że „zarządzanie różnorodnością jest dobro-
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wolną strategią, polegającą na świadomym tworzeniu środowiska pracy,
w którym wszyscy pracownicy, bez względu na dzielące ich różnice, mogą
wykorzystywać w pełni swój potencjał na rzecz budowania konkurencyjności firmy i osiągania jej celów”. Ujęcie to obejmuje całość procesu kadrowego, a więc: rekrutację i selekcję, kształcenie ustawiczne, rozwój kariery zawodowej, elastyczne formy zatrudnienia, ochronę i promocję zdrowia,
przesunięcia między stanowiskami, kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę. Koncepcja ZR łączy się więc z troską o wzmacnianie
kompetencji wszystkich kategorii pracowników, jak też z ochroną i promocją ich zdrowia.
W Polsce zarządzanie różnorodnością kojarzy się przede wszystkim
z jego implementacją ze względu na płeć, jak też z zainteresowaniem nią
pracodawców, ale również z marginalizowaniem innych parametrów różnorodności oraz pomijaniem w jej wdrażaniu roli związków zawodowych
(K amińska-Berezowska, 2013). W każdym razie w III RP jedną z najwcześniejszych i najgłośniejszych kampanii stanowiła ta związana z kampanią
„Równi w płacy, to się opłaca”, która zorientowana była na promowanie równości płci (Lisowska, 2007). Można tu przypomnieć, że kampania była częścią projektu Gender Index, w ramach którego powstał także: 1) pierwszy
polski wskaźnik Gender Index (w skrócie wskaźnik GI), monitorujący stopień równego traktowania obu płci w miejscu pracy, 2) ogłoszono konkurs
„Firma Równych Szans”, gdzie wykorzystano opracowany wskaźnik równości płci, 3) utworzono „Przewodnik dobrych praktyk” obrazujący przykłady
skutecznych praktyk zarządzania różnorodnością, 4) rozpoczęto pierwszy
polski program szkoleniowy „Zarządzanie firmą równych szans”. Udział
w konkursie „Firma równych szans” zainteresowani pracodawcy zgłaszali
samodzielnie i wyrażali tym samym zgodę na przeprowadzenie badań za
pomocą kwestionariuszy wywiadu w siedmiu następujących obszarach analiz: 1) procedury rekrutacji, 2) dostęp do awansów, 3) ochrona przed zwolnieniem, 4) dostęp do szkoleń, 5) wynagrodzenia, 6) ochrona przed molestowaniem seksualnym i mobbingiem, 7) możliwości godzenia ról rodzinnych
i zawodowych. Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się w 2006 roku
i spotkała się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem środowisk kobiecych; dodatkowo projekt Diversity Index był też obecny na IV Kongresie
Kobiet we wrześniu 2012 roku, zaś wnioski z badań w oparciu o wskaźnik
GI potwierdziły, że europejskie standardy równego traktowania płci nie są
w Polsce w pełni upowszechnione i implementowane, choć świadomość tej
kwestii generalnie wzrastała (Lisowska, 2010).
Uważam więc, że warto zwrócić uwagę na fakt, że zarządzanie różnorodnością ze względu na wiek (zwane też zarządzaniem wiekiem) wydaje się nie mieć tak głośnego czy powszechnego wydźwięku i wsparcia, jak
w przypadku zarządzania różnorodnością (ZR) ze względu na płeć. Z dru-

Sławomira Kamińska-Berezowska: Wiek dojrzały i starość a problemy organizacji pracy…

giej strony koncepcje zarządzania wiekiem także były w Polsce wspierane szeregiem szkoleń, w tym z serii „Z wiekiem na plus. Szkolenia dla
przedsiębiorstw”, finansowanych też ze środków UE1. Sądzę więc, że ta
specyfika praktykowania koncepcji ZR w Polsce może być związana z jej
genezą wdrażania przez projekt Gender Index, który został zrealizowany
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL stosunkowo wcześnie (w latach
2004–2008, a więc zaraz po wejściu Polski do UE). Można jednak przyjąć, jak myślę, że ten stan koncepcji ZR najprawdopodobniej będzie ewoluować i będzie silniej obejmować także inne wymiary różnorodności, w tym
także wiek.
Warto też zwrócić uwagę na pokrewną – choć jeszcze słabiej obecną
niż zarządzanie wiekiem – koncepcję, a mianowicie na zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zdaniem Joanny Moczydłowskiej zarządzanie wiekiem koncentruje się na podejmowaniu działań, „które umożliwią racjonalne oraz efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim dostępnym w organizacji,
w tym głównie pracownikami starszymi” (Moczydłowska, 2018: 44), a zarządzanie różnorodnością pokoleniową jest zorientowane na uzyskanie zysków
z zatrudnienia pracowników należących do różnych grup wiekowych (generacji), z ich integracji i wykorzystywania ich potencjału. Pojawia się zatem
problem odrębności pokoleniowej i jej przedziałów, które obciążone są nie
tylko wiekiem, lecz też charakterem systemowo uwarunkowanych doświadczeń (czasem też wspólnych pokoleniowych przeżyć, typu wojna czy transformacja) i ich świadomości generujących pewien sposób podejścia do rozwiazywania egzystencjalnych problemów. Wiele typologii pokoleń zwraca
uwagę na doświadczenia i przeżycia pokoleniowe typowe w pewnym kręgu kulturowym, np. pokolenie marca ’68, pokolenie Jana Pawła II, czy pokolenie Ikea (Lipka, Król, 2017). Jednymi z najczęściej dokonywanych klasyfikacji pokoleń aktywnych na rynku pracy (Moczydłowska, 2018; Mendryk,
2019) jest ich podział na:
••Baby Boomers (obecnie w wieku około 55–70 lat; w przypadku Polski
mają doświadczenia z epoki realnego socjalizmu);
••pokolenie X (zwane też „pokoleniem na boku” ze względu na masową aktywność zawodową obojga rodziców, w tym matek; w polskich warunkach
dobrze pamiętające czasy deficytu lat 80.; urodzeni w latach 1970–79);
••pokolenie Y (zwane też „generacją Sieci” ze względu na ich związki z informatyzacją i technologiami teleinformatycznymi);
••pokolenie Z (metaforycznie nazywane „więźniami Facebooka”, dla którego charakterystyczny jest brak doświadczenia świata bez komputera, in1
Zob. https://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/494/9416.pdf [dostęp: 17.07.2019];
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2010_analiza_dobrych_praktyk_zarzadzania_wiekiestudium.pdf [dostęp: 17.07.2019].
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ternetu czy telefonu, co ogólnie powoduje też jego większe umiejętności
IT w stosunku do pokoleń poprzednich)2.
Anna Lipka (2017) zwróciła uwagę, że – z punktu widzenia rynku pracy – dla każdego z pokoleń charakterystyczne są pewne odmienności kapitału ludzkiego, które stosunkowo najłatwiej zauważyć w kontekście umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, ale dotyczą one też ogólnie podejścia do wiedzy, motywacji do pracy, lojalności wobec organizacji.
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową stara się te odmienności wykorzystywać dla skuteczniejszego osiągania celów organizacji i jej lepszych
relacji z otoczeniem. To wiąże się z polityką kadrową, integracyjnym podejściem do zarządzania, jak też z monitorowaniem pokoleniowych i indywidualnych potrzeb pracowników.
Zarządzanie wiekiem, jak i zarządzanie różnorodnością pokoleniową,
zwracają uwagę na problemy ageizmu i walkę z nim w ramach wszystkich aspektów procesu kadrowego, w tym na poziomie: rekrutacji i selekcji, kształcenia i planowania rozwoju, ocen pracowniczych, wynagrodzeń
czy derekrutacji. Całość procesu kadrowego, podobnie jak promowana kultura organizacyjna, wpisuje się więc w kwestie równego traktowania i stwarzania równych szans wszystkim uczestnikom organizacji niezależnie od
ich wieku. Dodatkowo dla aktywności starszych kategorii wiekowych ważne
są też kwestie dostępu do elastycznych praktyk w zakresie czasu pracy,
w sposób analogiczny, jak te oferowane w przypadkach pracowników znajdujących się na etapie łączenia ról zawodowych i rodzicielskich, bo w przypadkach pracowników w przedpolu starości dochodzić mogą role opiekuńcze czy okresowe potrzeby wsparcia własnej kondycji zdrowotnej. W analizach socjologicznych pojawia się zastrzeżenie, że termin ageizm nie powinien być „…stosowany wymiennie z pojęciem dyskryminacji ze względu na
wiek, gdyż ta występować może bez współtowarzyszących jej uprzedzeń
lub negatywnych opinii na temat starszych” (Stypińska, 2011: s. 178). Można zatem wyobrazić sobie osobę uprzedzoną wobec osób reprezentujących
starsze pokolenia wiekowe, która stosuje lub nie praktyki dyskryminacyjne.
Sam ageizm, podobnie jak seksizm czy rasizm, może mieć też całą paletę
przejawów od tych łagodnych (w postaci lekceważenia, nadopiekuńczości)
aż do tych znacząco mocnych, w tym wyrażających się nawet w przemocy
fizycznej czy ekonomicznej. Problem ageizmu stanowi więc wyzwanie nie
tylko dla socjologów i praktyków zarządzania, lecz też dla psychologów, filozofów czy antropologów, bo wpisuje się w lansowane w kulturze modele zachowań i style życia.
2
Obie autorki (Moczydłowska, 2018; Mendryk, 2019) podkreślają jednak wielość
i nieostrość funkcjonujących w literaturze klasyfikacji pokoleń aktywnych na polskim rynku pracy.
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Uwagi końcowe
Wiek jednostki mierzony liczbą jej lat nie traci znaczenia w dobie postfordyzmu, choć może wpisywać się w nowe sposoby i koncepcje zarządzania związane z bardziej elastycznymi sposobami organizacji pracy. Trudno
jednak wyrokować, czy tak się stanie, i czy ogół organizacji w Polsce będzie wykorzystywać koncepcje zarządzania bardziej przyjazne starszym kategoriom pracowników. Można za to, w oparciu o ostatnie polskie badania
zarządzania wiekiem (Gross-Gołacka, 2018) i zarządzania różnorodnością
pokoleniową (Moczydłowska, 2018) zauważyć, że koncepcje te w praktyce
funkcjonowania polskich organizacji gospodarczych i edukacyjnych są słabo
rozpowszechnione, a ich implementacja wiąże się z wieloma trudnościami;
poza tym zarządzanie wiekiem bywa raczej deklarowane niż faktycznie realizowane. Dzieje się tak przy postępującym starzeniu się polskiego społeczeństwa, a więc w warunkach, które zdają się wymuszać zagospodarowanie potencjału starszych kategorii pracowników przez budowanie bardziej im
sprzyjających warunków pracy i tworzenie lepszej jakości życia organizacyjnego. Sądzę więc, że chociaż koncepcje zarządzania wiekiem czy różnorodnością pokoleniową są ciągle słabo obecne w rzeczywistości polskiego
rynku pracy, to warto podejmować refleksje ich dotyczące i analizować potencjalne zyski, związane z ich szerszą implementacją.
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Mature and senior age and the problems of work organization
in the post-Fordist era
Summary

The article is devoted to issues of work quality and aging of the Polish society in the post-Fordist
era. Changes in the forms of employment pose numerous threats and create opportunities for combining
work with parenting and care work, including unpaid work at home. This provided context for analysing
concepts such as diversity management in terms of gender and generational diversity management as well
as the Work–Life–Balance concept. The article focuses in particular on 50+ employees and their unpaid
care work frequently performed by them, which seems to be underestimated in the analyses related to
age management and Work–Life–Balance. All the analyses have been undertaken with the aim to create
working conditions which would enable employers to take advantage of the elder employees’ potential.
Keywords: work, age, diversity management, generational diversity management, Work–Life–
Balance
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Streszczenie

Celem rozważań jest odniesienie się do problemów jakości pracy w dobie postfordzymu i starzenia
się polskiego społeczeństwa. Ewolucja form świadczenia pracy zawodowej stwarza wiele zagrożeń i szans
dla połączenia jej wykonywania z pracą rodzicielską i pracą opiekuńczą, w tym z wykonywaniem związanej z nimi nieodpłatnej pracy w domu. W tym kontekście zwrócono uwagę na koncepcje zrządzanie różnorodnością (diversity management) ze względu na płeć i na wiek, zarządzanie różnorodnością pokoleniową czy koncepcję Work–Life–Balance. Szczególną uwagę poświęcono pracownikom w wieku 50 plus oraz
często wykonywanej przez nich nieodpłatnej pracy opiekuńczej, która wydaje się być niedoceniana nawet
w ramach analiz zarządzania wiekiem i Work–Life–Balance. Wszystkie te analizy podjęto w aspekcie problemów kształtowania warunków do wykorzystania potencjału starszych kategorii pracowników.
Słowa klucze: praca, wiek, zrządzanie różnorodnością, zarządzanie różnorodnością pokoleniową, Work–Life–Balance
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Pokoleniowe zróżnicowanie bezrobotnych
a powody rezygnacji z podjęcia pracy –
na podstawie badań lokalnego rynku pracy
w Rudzie Śląskiej
Sytuacja strony podażowej na krajowym rynku pracy w ostatnich latach
uległa znaczącej poprawie. Wyraźnie zmniejszył się poziom rejestrowanego bezrobocia. Coraz częściej można spotkać się z opiniami, że mamy do
czynienia z rynkiem pracowników. Pracodawcy zwracają uwagę na problemy zapewnienia obsady kadrowej w swoich przedsiębiorstwach, narzekając
jednocześnie na wysoką fluktuację personelu. Jednocześnie brakuje w naszym kraju szerszej debaty na temat jakości oferowanych miejsc pracy (także dedykowanych osobom pozostającym bez pracy), będących w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia. Ustawowym obowiązkiem bezrobotnych,
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jest poszukiwanie zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 33, ust. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia…) osoby takie zgłaszają się do właściwego ze względu na
swoje miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy celem potwierdzenia gotowości jej podjęcia. W przypadku odmowy przyjęcia oferty pracy
bezrobotny jest skreślany z ewidencji1. Tzw. „odpowiednia oferta pracy” dla
osoby bezrobotnej – zgodnie z obowiązującym prawem – „oznacza zatrudJeżeli jest to pierwsza odmowa przyjęcia oferty pracy, to bezrobotny po wyłączeniu z rejestru bezrobotnych ponownie będzie mógł się zarejestrować po upływie
120 dni. Okres tej karencji wzrasta do 180 dni w przypadku drugiej odmowy przyjęcia
oferty pracy i do 270 dni, gdy jest to trzecia i kolejna odmowa (art. 33, ust. 4, pkt 3
Ustawa o promocji zatrudnienia…).
1
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nienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje
lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala
mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy” (art. 2 ust. 1, pkt 16 Ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy).
Utrata statusu bezrobotnego może być o tyle dotkliwa, że często jest powiązana z pozbawieniem prawa do korzystania z różnych transferów socjalnych (także pieniężnych), bądź z utratą ubezpieczenia zdrowotnego. O ile
w literaturze przedmiotu można znaleźć liczne pozycje bibliograficzne odwołujące się do problematyki poszukiwania pracy – także przez osoby bezrobotne (por. np. Muster, 2009; Golnau, 2011; Dolny, Wiśniewski, 2013; Zatoń, 2016; Kubiak, 2017; Bieszk-Stolorz, 2018; Gałecka-Burdziak, Gromadzki,
2018; Gałecka-Burdziak, Kucharski, 2018; Dolot, 2018 i inni) – to jednocześnie należy podkreślić, że odczuwalny jest deficyt badań, publikacji, ale także dyskursu będącego próbą analizy przyczyn odmów przyjmowania ofert
pracy przez osoby pozostające poza sferą zatrudnienia.
Warto również podkreślić, że pomimo znacznego ograniczenia bezrobocia w naszym kraju, niemal 900 tys. osób, wg oficjalnych statystyk (stan na
czerwiec 2019 roku) pozostawało bez pracy (patrz: www.stat.gov.pl). Liczna część spośród bezrobotnych nie jest zainteresowana jakąkolwiek formą
aktywizacji zawodowej – co należy wyraźnie podkreślić – jednak pozostali
stanowią niewykorzystany (przynajmniej czasowo) potencjał zasobów pracy.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie powodów rezygnacji z możliwości podjęcia pracy przez osoby bezrobotne. Starano się ukazać odpowiedzi na następujące pytania: Czy pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych wpływa na częstotliwość odmowy przyjęcia propozycji pracy? Czy
takie zmienne niezależne, jak płeć, wykształcenie, zdiagnozowany profil pomocy wpływały na rezygnację z pracy? Jakie zachowania podjęłyby osoby
bezrobotne w przypadku zagrożenia bankructwem firmy, gdzie potencjalnie
świadczyłyby pracę?
Tekst, uwzględniając pokoleniowe zróżnicowanie osób pozostających
bez pracy, został napisany na podstawie cząstkowej analizy wyników badań zrealizowanych na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Ponadto
opisano czynniki potencjalnie mogące wpłynąć na wzrost poziomu lojalności osób bezrobotnych wobec pracodawców, co powinno wpłynąć na obniżenie wskaźników fluktuacji personelu. Prezentowane analizy i wnioski mają

Rafał Muster: Pokoleniowe zróżnicowanie bezrobotnych a powody rezygnacji…

wymiar aplikacyjny i mogą zostać wykorzystane przez pracodawców w kreowaniu polityki ograniczania fluktuacji personelu, oraz przy usprawnianiu
procesów rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.

Metodologia badań
Publiczne służby zatrudnienia z Rudy Śląskiej w okresie od lipca do
września 2017 roku przeprowadziły wielopłaszczyznowe badania dotyczące
problematyki pokoleniowego zróżnicowania zasobów ludzkich na lokalnym
rynku pracy2. Jedną z kategorii respondentów stanowiły osoby bezrobotne
(N=430). Dobrana próba miała charakter reprezentatywny. Zastosowano dobór kwotowy – z uwzględnieniem takich zmiennych jak wiek, płeć, wykształcenie i czas pozostawania bez pracy. Na uwagę zasługuje fakt, że w badaniach – zrealizowanych za pośrednictwem kwestionariusza wywiadu – wzięło udział aż 25% populacji bezrobotnych z Rudy Śląskiej.
Gromadzone dane empiryczne były agregowane w cztery następujące
kategorie wiekowe (por. Wiktorowicz, Warwas, 2016: 22):
a. pokolenie „Baby boomers” (urodzeni przed 1965 rokiem),
b. pokolenie „X” (urodzeni w latach 1965–1979),
c. pokolenie „Y” (urodzeni w latach 1980–1989),
d. pokolenie „Z” (urodzeni po 1989 roku).
Jedna z postawionych hipotez podczas badania osób bezrobotnych odnosiła się do tego, że im młodszy ich wiek, tym częstsza rezygnacja z przyjęcia propozycji pracy. Ponadto założono, że oprócz czynników o charakterze ekonomicznym (niesatysfakcjonujące zarobki), istotnymi determinantami
odmowy podjęcia pracy będą: zbyt długi dojazd do miejsca wykonywania
pracy oraz zła opinia o pracodawcy.
W badaniach osób bezrobotnych, oprócz próby diagnozy czynników
wpływających na odmowę podjęcia pracy analizowano ich system wartości, powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, poziom kompetencji cy2
Autor niniejszego artykułu pełnił funkcję kierownika merytorycznego badań realizowanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Badaniami objęto trzy kategorie respondentów: bezrobotnych (N=430), pracujących (N=310)
i pracodawców (N=27). Podczas gromadzenia materiału empirycznego wśród osób bezrobotnych posłużono się standaryzowanym kwestionariuszem wywiadu, w przypadku
osób pracujących korzystano z techniki standaryzowanej ankiety. Natomiast badania
wśród pracodawców zostały przeprowadzone za pośrednictwem wywiadu grupowego
(ang. focus group interview) – łącznie przeprowadzono trzy wywiady fokusowe.
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wilizacyjnych, preferowane czynniki motywacji, czy potencjalną współpracę
z osobami znacząco różniącymi się wiekiem.
Należy podkreślić, że problematyka pokoleniowego zróżnicowania osób
pracujących, funkcjonujących w przestrzeni rynku pracy, wielokrotnie była
przedmiotem naukowych rozważań (por. np. Rogozińska-Pawełczyk, 2014;
Hysa, 2016; Wiktorowicz, Warwas i inni, 2016; Smolbik-Jęczmień, 2017). Jednakże problemy zróżnicowania pokoleniowego, odnoszące się scricte do
osób bezrobotnych nie były do tej pory przedmiotem szerszej refleksji teoretycznej i badań. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła co prawda dwie kategorie wiekowe bezrobotnych (do 30
i powyżej 50 lat) jako grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia…), i – co za tym idzie – możliwość
uczestnictwa tych osób w finansowanych zarówno w oparciu o środki krajowe jak i unijne działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej. Natomiast
w zasadzie nie prowadzono szerszych analiz nad problemem pokoleniowego zróżnicowania bezrobotnych, szczególnie w aspekcie ukazywania problemu rezygnacji przez nich z możliwości wykonywania pracy.
Realizowane do tej pory projekty badawcze wśród osób bezrobotnych,
które poruszały kwestie ich wieku, w zasadzie odnosiły się do dwóch kategorii – do 30 lat i powyżej 50 lat. Natomiast badania publicznych służb zatrudnienia z Rudy Śląskiej odnosiły się swoim zasięgiem do wszystkich kategorii wiekowych osób bezrobotnych, przez co można uznać je za przedsięwzięcie o charakterze innowacyjnym.

Cechy społeczno-demograficzne bezrobotnych
a odmowa podjęcia pracy
Podczas badań osób bezrobotnych podjęto próbę odpowiedzi na pytania, dotyczące nie tylko tego, z jaką częstotliwością przedstawiciele poszczególnych kategorii wiekowych respondentów rezygnowali z możliwości
podjęcia pracy. Analizowano także, które czynniki wpływają na odmowę
przyjęcia propozycji zatrudnienia. Jednocześnie wyraźnie należy podkreślić,
że na podstawie przeprowadzonych badań nie można stwierdzić, kto oferował miejsca pracy osobom bezrobotnym. Badani informacje o wolnych miejscach pracy potencjalnie mogli otrzymać z wielu źródeł – np. ze strony publicznych i komercyjnych służb zatrudnienia, pracodawców, znajomych, mediów. Udział przedstawicieli poszczególnych pokoleń w próbie kształtował się
następująco: „Baby boomers” (N=99), „X” (N=110), „Y” (N=129), „Z” (N=92).
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Badania na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej jednoznacznie wykazały wpływ wieku osób bezrobotnych na częstotliwość rezygnacji z możliwości przyjęcia oferty pracy. Im młodszy wiek respondentów pozostających bez pracy, tym częściej odmawiali przyjęcia propozycji jej podjęcia. W przypadku najstarszych bezrobotnych (pokolenie „Baby-boomers”)
57,6% spośród nich co najmniej raz odmówiło przyjęcia propozycji pracy.
U młodszych respondentów udział rezygnujących z podjęcia pracy w istotny sposób wzrasta – w przypadku osób z pokolenia „X” wyniósł już 73,6%,
a u osób z pokoleń „Y” i „Z” wzrósł odpowiednio do poziomu 80,6% i 89,1%
– wykres 1.
Wykres 1. Udział bezrobotnych w poszczególnych kategoriach wiekowych,
którzy odmówili przyjęcia propozycji pracy (w %)
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Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska, obliczenia własne.

Generalnie młodsza część osób aktywnych zawodowo częściej zmienia
nie tylko pracodawcę, ale i branżę. Nie stanowi to dla nich istotnego problemu. Młodsi pracownicy nie obawiają się istotnych zmian w swoim życiu
zawodowym. Realizowany przez nich model kariery w istotny sposób różni
się od ścieżki funkcjonowania zawodowego przedstawicieli starszych generacji – szczególnie reprezentantów pokolenia „Baby boomers”. Młodsze osoby nie tylko częściej – porównując do osób starszych wiekiem – odmawiały
przyjęcia oferowanej pracy, częściej zmieniają także branże.
O ile w przypadku starszej kohorty respondentów czymś naturalnym
było świadczenie pracy w jednym przedsiębiorstwie przez cały okres aktywności zawodowej, o tyle młodsi wiekiem nie przejawiają skłonności do wiązania się z tą samą firmą na całe życie. W literaturze przedmiotu podkreśla
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się nowy model kariery: „wykraczający poza granice jednej organizacji, akcentujący wartość rynkową kapitału ludzkiego, przesuwający odpowiedzialność za karierę z organizacji na jednostkę” (Pocztowski, 2003: 352), będą
go realizować przedstawiciele pokolenia „Z”. Częstsze odmawianie propozycji podjęcia pracy przez młodszą kohortę respondentów może świadczyć
o bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia,
ale także – co należy podkreślić – istotna część spośród tych respondentów nadal mieszka z rodzicami, dzięki temu mają zabezpieczone miejsce
zamieszkania i najprawdopodobniej otrzymują wsparcie finansowe. Zatem
nie doświadczają takiego przymusu ekonomicznego wypychającego na rynek pracy, jak starsza część badanych.
Można przypuszczać, że część respondentów odmawiających pracy
oczekuje na lepszą ofertę. Problem ten można odnieść do segmentacji
rynku pracy, związanej z podziałem na rynek pierwotny i wtórny (por. Kryńska, 2000: 21–22; Kozek, 2014: 115–119). Firmy funkcjonujące na tzw. rynku
pierwotnym charakteryzują się m.in. wysokimi zarobkami, stabilnością oferowanego zatrudnienia, bonusami socjalnymi, możliwością rozwoju zawodowego (por. Szaban, 2013: 28). Natomiast – na zasadzie inwersji – podmioty ulokowane na rynku wtórnym charakteryzują się brakiem stabilności
zatrudnienia, niskimi płacami, brakiem wsparcia socjalnego, czy ograniczonymi możliwościami rozwoju zawodowego. Konsekwentne odrzucanie ofert
pracy z rynku wtórnego będzie skutkować niebezpieczeństwem pojawienia
się tzw. bezrobocia oczekującego (por. Sewastianowicz, 2004: 20). Bezrobotni, oczekujący na lepsze jakościowo oferty pracy (stabilna praca, wysokie
płace, dodatkowe świadczenia socjalne, możliwość rozwoju zawodowego),
mogą wpaść w pułapkę pogłębiającej się niemożności wyjścia z bezrobocia
w związku z postępującą wraz z czasem dezaktualizacją nabytych wcześniej kwalifikacji zawodowych.
Zrealizowane badania wykazały, że częściej odmawiali przyjęcia propozycji pracy – biorąc pod uwagę kryterium płci – mężczyźni. Taka sytuacja występowała praktycznie w każdej z czterech analizowanych kategorii wiekowych. Uśredniając wyniki zrealizowanych badań można zauważyć,
że 80,7% bezrobotnych mężczyzn co najmniej raz odmówiło przyjęcia oferty pracy. W przypadku bezrobotnych kobiet odsetek rezygnujących z przyjęcia oferty zatrudnienia był o kilka punktów procentowych niższy i kształtował się na poziomie 76,1%.
Płeć i wiek, jako determinanty odmowy oferty pracy, łączyły się ze sobą.
Najczęściej odrzucali oferty zatrudnienia przedstawiciele pokolenia „Z” urodzeni po 1989 roku; w przypadku kobiet z tej grupy wiekowej było to 86,9%,
a u mężczyzn aż 93,5% badanych (tabela 1).
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Tabela 1. Udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn w poszczególnych pokoleniach, którzy odmawiali przyjęcia propozycji pracy (w %)
Pokolenia

Płeć
K

M

Baby boomers

55,8

57,8

X

82,0

84,4

Y

79,6

86,9

Z

86,9

93,5

76,1

80,7

Średnia

Ź r ó d ł o: badania własne PUP Ruda Śląska, obliczenia własne.

Częstsza rezygnacja z możliwości podjęcia pracy przez mężczyzn może
wynikać ze specyfiki lokalnego rynku pracy w Rudzie Śląskiej, w dużym
stopniu zdominowanego przez przemysł wydobywczy. Na tym rynku częściej
generowane są „męskie” miejsca pracy. Pracodawcy oczywiście nie mogą
dyskryminować kandydatów do pracy m.in. ze względu na płeć3, jednakże
badania (por. np. Muster, 2008) wskazują na częstszą chęć przyjmowania
do pracy mężczyzn na przemysłowych rynkach pracy.
Nie zaobserwowano liniowej zależności pomiędzy poziomem wykształcenia a odmową przyjęcia propozycji pracy (tabela 2). Nie wykryto korelacji
mówiącej, że im wyższy poziom wykształcenia, tym częstsza rezygnacja
z przyjęcia propozycji pracy. Jednocześnie okazało się, że najczęściej odrzucali możliwość podjęcia pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym (średnia dla frakcji 86,2%). Może to mieć
związek z przemysłowym charakterem rynku pracy w Rudzie Śląskiej, co
wpływa na większą podaż wolnych miejsc pracy dedykowanych osobom
z takim wykształceniem. Pozwala to przypuszczać, że z tego właśnie powodu mężczyźni częściej rezygnowali z możliwości podjęcia pracy – zdając sobie sprawę, że w najbliższym czasie mogą otrzymać inne, bardziej
atrakcyjne oferty pracy.

3
Prawo zabrania dyskryminacji kandydatów do pracy m.in. ze względu na płeć
(por. art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 183a Kodeksu pracy; art. 123
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Natomiast badania realizowane na przemysłowych rynkach pracy wskazują na większe szanse mężczyzn na
podjęcie zatrudnienia. Taka sytuacja wpływa także na nadreprezentację kobiet w strukturze bezrobocia. Dla przykładu można wymienić takie miasta, jak Rybnik, czy Żory,
gdzie udział kobiet w strukturze bezrobocia przekracza 65% (por. www.wup-katowi
ce.pl).
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Tabela 2. Udział bezrobotnych wg kryterium wykształcenia, którzy odmówili przyjęcia
propozycji pracy (w %)
Poziom wykształcenia
co najwyżej
podstawowe/
gimnazjalne

zasadnicze
zawodowe

średnie
ogólnokształcące

średnie
techniczne

policealne

wyższe

Baby
boomers

57,7

60,5

37,5

66,6

33,3

50,0

X

69,7

97,5

100,0

53,8

90,9

83,3

Y

75,7

86,7

76,9

75,0

100,0

85,0

Z

91,2

100,0

81,8

85,7

50,0

90,0

73,5

86,2

74,1

70,3

68,6

77,1

Pokolenia

Średnia

Ź r ó d ł o: badania własne PUP Ruda Śląska, obliczenia własne.

Analizie poddano także wpływ przypisanych przez publiczne służby zatrudnienia profili aktywizacji zawodowej na częstotliwość rezygnacji przyjęcia propozycji zatrudnienia4 (tabela 3). Pierwszy profil pomocy przypisywany
był bezrobotnym o wysokich kompetencjach społecznych i zawodowych, gotowym do podjęcia pracy bez ewentualnego wspierania instrumentami rynku pracy. Osoby te mają wysoką motywację do bycia aktywnymi na rynku
pracy. Bezrobotnych objętych drugim profilem pomocy charakteryzowała raczej niska motywacja do podjęcia pracy, niewielka umiejętność
Tabela 3. Udział bezrobotnych wg przynależności do określonych
profili, którzy odmówili przyjęcia propozycji pracy (w %)
Pokolenia

Baby boomers

Profil pomocy
I

II

III

81,0

64,1

45,9

X

100,0

76,5

84,6

Y

78,6

84,0

73,3

Z

100,0

87,0

82,4

89,9

77,9

71,6

Średnia

Ź r ó d ł o: badania własne PUP Ruda Śląska, obliczenia własne.
4
Powiatowe urzędy pracy zakończyły profilowanie osób bezrobotnych w czerwcu
2019 r. – Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tego typu działania są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (por. www.trybunał.gov.pl). Natomiast ze względu na
fakt, że w momencie realizacji badania (2017 r.) osoby bezrobotne były dzielone na trzy
profile, w niniejszej publikacji dokonano próby diagnozy, w jakim stopniu pokoleniowe
zróżnicowanie bezrobotnych, mających przypisany określony profil pomocy, wpływa na
częstotliwość odmowy przyjęcia propozycji pracy.
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autoprezentacji. Natomiast bezrobotnych, którzy mieli przypisany trzeci profil pomocy najtrudniej było przywrócić na rynek pracy ze względu na brak
kwalifikacji i zupełny brak motywacji do podjęcia zatrudnienia (por. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych…, 2014).
Po uśrednieniu uzyskanych wyników okazało się, że najczęściej z przyjęcia oferty zatrudnienia rezygnowali bezrobotni zaliczani do pierwszego profilu (89,9%). Udział bezrobotnych z drugiego i trzeciego profilu, którzy zrezygnowali z przyjęcia oferty pracy kształtował się odpowiednio na poziomie
77,9% i 71,6%. Najprawdopodobniej jest to związane z wysokim poziomem
dostosowania posiadanych kompetencji do potrzeb rynku pracy u bezrobotnych, którzy mieli przypisany pierwszy profil. Osoby te – świadome poziomu swoich kompetencji – oczekują na lepszą ofertę pracy.

Powody rezygnacji z podjęcia pracy
przedstawicieli różnych pokoleń bezrobotnych
Jednym z kluczowych elementów przeprowadzonej analizy była próba
diagnozy powodów rezygnacji z pracy przedstawicieli różnych grup wiekowych bezrobotnych. Szczegółowa analiza zgormadzonego materiału badawczego pozwoliła uchwycić pewne różnice pomiędzy wskazaniami poszczególnych kategorii wiekowych respondentów (tabela 4).
Najstarsi bezrobotni – urodzeni przed 1965 rokiem (pokolenie „Baby boomers”) – jako kluczowe powody rezygnacji z pracy podawali: niski poziom
zarobków (17,2%), zbyt ciężką pracę (15,2%) i długi/kosztowny dojazd do
pracy (11,1%). Respondenci urodzeni w latach 1965–1979 (pokolenie „X”)
wskazywali na te same czynniki, co przedstawiciele pokolenia „Baby boomers”, jednakże w nieco innej konfiguracji. Najważniejszymi czynnikami
determinującymi rezygnację z pracy okazały się dla nich: niskie zarobki
(26,4%), długi/kosztowny dojazd do pracy (23,6%), a także zbyt ciężka praca
(17,3%). Natomiast powody przedstawicieli pokolenia „Y” wyglądały następująco: niskie zarobki (27,9%), zbyt długi/kosztowny dojazd do pracy (18,6%),
nieodpowiednie godziny pracy (18,6%).
Z kolei najmłodsi respondenci – przedstawiciele pokolenia „Z” – jako
kluczowe czynniki rezygnacji z pracy wskazywali: długi/kosztowny dojazd
do pracy (37,0%), niskie zarobki (29,3%) i nieodpowiednie godziny pracy
(18,5%). Tylko wśród przedstawicieli tej generacji na pierwszym miejscu nie
znalazły się niskie zarobki5.
Badani jednocześnie wskazywali na satysfakcjonujący dla nich poziom zarobków.
Analizując poziom oczekiwanego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w pełnym
5
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Tabela 4. Powody rezygnacji z przyjęcia propozycji pracy
Rok urodzenia
Wskazania

przed 1965

1965–1979

1980–1989

po 1989

pokolenie
„Baby boomers”

pokolenie
„X”

pokolenie
„Y”

pokolenie
„Z”

N

%

N

%

N

%

N

%

Oferowano za małe zarobki

17

17,2

29

26,4

36

27,9

27

29,3

Praca była za ciężka

15

15,2

19

17,3

10

7,8

14

15,2

Dojazd do pracy był za długi/
kosztowny

11

11,1

26

23,6

24

18,6

34

37,0

Nieodpowiednie godziny pracy
(praca w weekendy, zmiany)

7

7,1

18

16,4

24

18,6

17

18,5

Zła opinia o pracodawcy

7

7,1

7

6,4

18

14

9

9,8

Praca bez perspektyw rozwoju

6

6,1

6

5,5

12

9,3

10

6,5

Praca doraźna, bez perspektyw stabilizacji

5

5,1

3

2,7

16

12,4

6

6,5

Czas pracy był za długi

4

4,0

13

11,8

15

11,6

11

12,0

Ź r ó d ł o: badania własne PUP Ruda Śląska, obliczenia własne. Uwaga: w powyższej tabeli przedstawiono odpowiedzi tylko tych respondentów, którzy wskazali, że kiedykolwiek sami zrezygnowali z pracy. Badani mogli wskazać więcej niż jeden powód odmowy przyjęcia propozycji pracy.

Na podstawie zrealizowanych badań generalnie można zauważyć, że
powody rezygnacji z pracy u osób bezrobotnych okazywały się podobne.
U przedstawicieli pokoleń „Baby boomers”, „X” i „Y” zasadniczymi powodami rezygnacji z pracy okazały się właśnie niesatysfakcjonujące zarobki.
W literaturze przedmiotu możemy także spotkać się z opinią, że niższe
oczekiwania płacowe bezrobotnych nie przekładają się na większe szanse
uzyskania pracy. E. Gałecka-Burdziak zauważa, że „oczekiwania relatywnie
niskich zarobków mogą sygnalizować potencjalnemu pracodawcy niską wydajność pracy danej osoby poszukującej pracy, co może obniżyć jej prawdopodobieństwo odpływu z bezrobocia do zatrudnienia” (Gałecka-Burdziak,
2012: 39).
Pewnym zaskoczeniem okazało się, że dla przedstawicieli każdego
z czterech pokoleń istotnym czynnikiem rezygnacji z możliwości podjęcia
wymiarze czasu pracy, okazało się, że kwota do 2000 zł netto zadowoli 75% badanych
przedstawicieli pokolenia „Baby boomers” oraz taki sam odsetek osób bezrobotnych
z pokolenia „Z”. Wyższe oczekiwania finansowe mają osoby, które zaliczane są do pokolenia „X” i „Y”. Otóż w przypadku osób urodzonych w latach 1965–1979 (pokolenie
„X”) odsetek osób, które mogłyby podjąć pracę za wynagrodzenie poniżej 2000 zł. wyniósł 58,8%, natomiast w przypadku urodzonych w latach 1980–1989 (pokolenie „Y”)
odsetek ten kształtował się na poziomie 66,6%.
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zatrudnienia okazał się zbyt długi dojazd do pracy. Czynnik ten najczęściej
był wskazywany przez najmłodszych respondentów, przedstawicieli pokolenia „Z”. Zdaniem Teresy Chirkowskiej-Smolak ekonomiczne modele poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne zaczęły zwracać uwagę na znaczenie nie tylko bodźców finansowych, ale także innych czynników, istotnych
dla bezrobotnych, warunkujących przyjęcie określonej oferty pracy. Autorka
odwołuje się do koncepcji S. Bradleya i J. Taylora, którzy podkreślają „znaczenie wartościowania przez jednostkę czasu wolnego, jaki ma osoba pozostająca bez pracy. Im większe znaczenie ma dla bezrobotnego posiadanie
dużej ilości czasu, tym wyżej określa on dolny próg płacowy i tym trudniej
jest mu przyjąć proponowane oferty pracy” (Bradley, Taylor, 1992: 89–101,
cyt. za Chirkowska-Smolak, 2000: 149).
Zrealizowane na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej badania wykazały niski poziom mobilności przestrzennej osób bezrobotnych. Pozostający bez pracy w głównej mierze są zainteresowani podjęciem zatrudnienia,
o ile czas dojazdu do miejsca świadczenia pracy nie będzie przekraczał
kilkudziesięciu minut. Niewątpliwie w istotny sposób ogranicza to realne
szanse na podjęcie odpowiedniej pracy przez osoby bezrobotne. Niski
poziom mobilności przestrzennej jest czynnikiem marginalizacji jednostki
w przestrzeni rynku pracy.

Deklaracje lojalności bezrobotnych
wobec potencjalnych pracodawców
Podczas realizacji badań wśród osób bezrobotnych analizowano również problematykę lojalności osób bezrobotnych wobec potencjalnych pracodawców. W tym celu zadano respondentom kilka pytań, dotyczących
podejmowania ewentualnych działań w hipotetycznej sytuacji zagrożenia
bankructwem ich pracodawcy, oraz zakresu działań, jakie powinni podjąć
pracodawcy, aby zwiększyć poziom lojalności pracowników.
Biorąc pod uwagę potencjalne działania osób bezrobotnych w przypadku zagrożenia bankructwem firmy, w której będą pracować, okazało się, że
zmienna niezależna, jaką jest przynależność pokoleniowa, w zasadzie nie
wpłynęła na zróżnicowanie udzielonych odpowiedzi. Respondenci jednoznacznie wskazali, że w przypadku zagrożenia bankructwem ich przedsiębiorstwa staraliby się wcześniej zmienić pracę, aczkolwiek natężenie tych
odpowiedzi było zdecydowanie wyże u młodszych roczników – u przedstawicieli pokoleń „Y” i „Z”. Można tłumaczyć to tym, że młodsi responden-
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ci nie obawiają się zmiany miejsca pracy. W następnej kolejności respondenci mówili o zgodzie na zmniejszenie zarobków, z tym że zaobserwowano korelację – im młodsi badani, tym mniejszy odsetek z nich deklarował
zgodę na zmniejszenie uposażenia. Na dalszych miejscach przedstawiciele
trzech pokoleń – „Baby boomers”, „X” oraz „Z” – wskazywali na oczekiwaną pomoc ze strony publicznych służb zatrudnienia, a reprezentanci pokolenia „Y” domagaliby się zmiany i rozliczenia kierownictwa firmy (tabela 5).
Tabela 5. Potencjalne zachowania badanych osób bezrobotnych w przypadku zagrożenia bankructwem firmy, w której hipotetycznie mieliby pracować
Rok urodzenia
Wskazania

przed 1965

1965–1979

1980–1989

po 1989

pokolenie
„Baby boomers”

pokolenie
„X”

pokolenie
„Y”

pokolenie
„Z”

N

%

N

%

N

%

N

%

Starał(a)bym się wcześniej
zmienić miejsce pracy

46

46,5

54

40,1

90

69,8

61

66,3

Aby temu zapobiec zgodził(a)bym się na zmniejszenie zarobków

28

28,3

23

20,9

18

14,0

11

12,0

Oczekiwał(a)bym na pomoc
PUP w znalezieniu nowej
pracy

13

13,1

16

14,5

9

7,0

10

10,9

Domagał(a)bym się zmiany
i rozliczenia kierownictwa firmy

11

11,1

14

12,7

10

7,8

8

8,7

Oczekiwał(a)bym ratunku dla
przedsiębiorstwa ze strony Ministerstwa Finansów

12

12,1

10

9,1

9

7,0

4

4,3

Ź r ó d ł o: badania własne PUP Ruda Śląska, obliczenia własne. Uwaga: procenty nie sumują się
do 100, gdyż badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Praktycznie niezależnie od kryterium wieku badani wskazywali na te
same czynniki mogące wpłynąć na wzrost poziomu lojalności wobec pracodawców. Po pierwsze mówiono, aby pracodawcy byli uczciwi i obiektywni w relacjach ze swoimi pracownikami. Po drugie, pozostający bez pracy
respondenci oczekują, aby pracodawcy okazywali życzliwość i szacunek
pracownikom. Na trzecim miejscu respondenci wskazywali na oczekiwanie
terminowego otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę. Natomiast „po
czwarte” akcentowano konieczność chwalenia i doceniania (niekoniecznie
materialnego) pracownika za dobrze wykonaną pracę. Tym samym w opiniach bezrobotnych to nie bodźce o charakterze materialnym odgrywają
zasadniczą rolę w kształtowaniu dobrych relacji pomiędzy pracodawcami
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a pracownikami. Oczekiwania potencjalnych pracowników wobec pracodawców ogniskują się wokół czynników związanych z aspektami humanizacji pracy i dotyczą takich kwestii jak życzliwość, szacunek czy obiektywność.

Zakończenie
Badania na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej dowodzą, że osoby
bezrobotne stosunkowo często odmawiają przyjmowania oferty pracy. Okazuje się, że sytuacja ekonomiczno-bytowa bezrobotnych – pomimo pozostawania bez pracy – nie zawsze zmusza ich do podjęcia każdej pracy. Nie
można generalizować powodów odmowy przyjęcia ofert pracy. Natomiast
należy podkreślić, że część bezrobotnych w ogóle nie jest zainteresowana
jakimikolwiek formami aktywności zawodowej – rejestrują się w powiatowych urzędach pracy jedynie po to, aby korzystać z transferów socjalnych,
bądź z ubezpieczenia zdrowotnego. Niektórzy bezrobotni z kolei będą odmawiać przyjęcia określonych ofert pracy ze względu na niesatysfakcjonujące warunki pracy oferowane przez pracodawców. Jednakże trudno oszacować wielkości tych frakcji w strukturze bezrobotnych. Bezrobotni, którzy
odmawiali przyjęcia propozycji pracy nie zwracali uwagi na brak spójności
pomiędzy wymogami pracodawców a własnymi kompetencjami.
Badania jednoznacznie wykazały, że młodsi bezrobotni częściej odmawiali przyjęcia propozycji pracy. Biorąc pod uwagę płeć – to mężczyźni częściej odrzucali propozycję zatrudnienia, natomiast biorąc pod uwagę ich wykształcenie, w pierwszej kolejności z możliwości podjęcia pracy rezygnowały
osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Powody
rezygnacji z podjęcia pracy – niezależnie od pokoleniowego zróżnicowania respondentów – okazywały się przy tym podobne. Kluczowe znaczenie
przy odmowie podjęcia pracy miały niskie – zdaniem badanych – zarobki,
oferowane przez pracodawców. Jednocześnie należy podkreślić, że badania zostały przeprowadzone w okresie koniunktury gospodarczej. Dlatego
też można przypuszczać, że gdyby analizy realizowano w okresie kryzysu ekonomicznego, to udział rezygnujących z podjęcia pracy byłby na niższym poziomie.
Niezależnie od pokoleniowego zróżnicowania, badani także zwracali
uwagę na podobne czynniki wpływające na potencjalny wzrost lojalności
względem pracodawców. Respondenci zgodnie mówili o konieczności, aby
pracodawcy byli uczciwi i obiektywni wobec pracowników, oraz okazywali
im szacunek i życzliwość.
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Wyniki zrealizowanych badań mają wymiar aplikacyjny i mogą zostać
wykorzystane w celu kształtowania polityki ograniczania fluktuacji personelu, czy dla zwiększania poziomu lojalności pracowników wobec pracodawców. Ponadto uwzględnienie oczekiwań pracowników w formułowaniu
wymogów wobec kandydatów do pracy jest przejawem humanizacji stosunków pracy.
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Generational diversity of the unemployed
and reasons for resigning from taking up employment –
based on research on the local labour market in Ruda Śląska
Summary

The article presents the reasons for resigning from taking up employment by the unemployed. It
analyzes the factors that significantly affect the refusal to accept a job offer, as well as the declared level
of loyalty of the unemployed to a potential employer. The article bases its analysis on the results of empirical research carried out in 2017 on the local labour market in Ruda Śląska. The research was conducted
on a representative sample of 430 unemployed. The results were aggregated into four age categories
(generations) of respondents: “Baby boomers” (born before 1965, N=99), “X” (born 1965–1979), “Y” (born
1980–1989, N=129), “Z” (born after 1989, N=92).
Keywords: generational diversity, unemployment, labor market, job resignation
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Streszczenie

W artykule przedstawiono powody rezygnacji z podjęcia pracy przez osoby bezrobotne. Dokonano
analizy czynników, które w zasadniczy sposób wpływają na odmowę przyjęcia propozycji pracy. Analizowano także deklarowany poziom lojalności bezrobotnych wobec potencjalnego pracodawcy. Tekst został napisany na podstawie analizy wyników badań empirycznych zrealizowanych w 2017 roku na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 430 bezrobotnych. Wyniki badań zostały agregowane w cztery kategorie wiekowe (pokolenia) respondentów: „Baby boomers” (urodzeni przed 1965 rokiem, N=99), „X” (urodzeni w latach 1965–1979), „Y” (urodzeni w latach
1980–1989, N=129), „Z” (urodzeni po 1989 roku, N=92).
Słowa klucze: pokoleniowe zróżnicowanie, bezrobocie, rynek pracy, rezygnacja z pracy
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Praca w życiu – życie w pracy
Opinie funkcjonariuszy i ich rodzin
o blaskach i cieniach służby w Policji
Praca zawodowa to bodaj najbardziej znacząca (obok życia rodzinnego)
aktywność dorosłego człowieka. Większość społeczeństwa gros swojego
czasu i energii przeznacza właśnie na realizację zadań służbowych i osobistych. Bardzo często wiąże się to z poważnym konfliktem granic czasu
między pracą a życiem pozazawodowym. Dodatkowym czynnikiem, który
może w dużym stopniu determinować sytuację pracownika, jest charakter
jego obowiązków zawodowych. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku grup
dyspozycyjnych, do których należą między innymi policja i wojsko. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację wyników badań zrealizowanych wśród
policjantów i ich rodzin na temat wpływu służby na życie pozazawodowe.

Równowaga praca–życie w ujęciu teoretycznym
Zagadnienie pojęcia równowagi między pracą a życiem stało się przedmiotem zainteresowań amerykańskich badaczy w latach 70. ubiegłego wieku. Czynnikiem, który w głównej mierze spowodował tę refleksję było masowe wejście kobiet na rynek pracy, co spowodowało konieczność zmian
w tradycyjnym podziale obowiązków domowych i rodzicielskich (Harrington,
2007: 4). Zarówno dla kobiet jak i mężczyzn konieczne okazało się dokonanie swoistej rewolucji w codziennym funkcjonowaniu tak na płaszczyźnie za-
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wodowej, jak i pozazawodowej. „Wszyscy ludzie funkcjonują w trzech głównych obszarach. Te obszary lub płaszczyzny naszego życia to praca, rodzina i szersze społeczności, mikro- i makrostruktury. Osoba żyjąca w równowadze czuje się swobodnie na wszystkich trzech płaszczyznach, potrafi
być sobą i odnaleźć się w każdym z tych trzech obszarów, odegrać w nim
swoją rolę, w każdym odczuwając satysfakcję” (Leśniewska, 2015: 126).
Godzenie różnych sfer życia było i nadal jest wyzwaniem, które niejednokrotnie kończy się konfliktem lub wręcz dezorganizacją życia. Konflikt
praca–rodzina stanowi coraz większe wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa, ponieważ znaczna większość mężczyzn i kobiet twierdzi, że praca koliduje z ich obowiązkami rodzinnymi (Glavin, Schiemann, 2012). Uściślając: konflikt między pracą a rodziną jest formą konfliktu między rolami,
który występuje, gdy wymagania energetyczne, czasowe lub behawioralne
związane z rolą zawodową są sprzeczne z wymaganiami ról rodzinnych
(Greenhaus, Beutell, 1985: 77). Mamy tu do czynienia z trzema wymiarami
konfliktu ról: konfliktem czasu – kiedy realizacja jednej roli pochłania taką
ilość czasu, że niemożliwe jest realizowanie innych ról; napięciem – w sytuacji, gdy realizacja roli powoduje napięcia i wyczerpanie energetyczne, uniemożliwiające wypełnianie pozostałych ról; konflikt zachowań/działań – występuje, gdy realizacja danej roli wymaga działań, stojących w sprzeczności
lub zakłócających wykonywanie innych ról. Skutki tego konfliktu dotyczą
również osób z najbliższego otoczenia kogoś, uwikłanego w taki konflikt.
O wadze problemu mogą świadczyć wyniki badań prowadzonych wśród
pracowników w Unii Europejskiej, które pokazują, że 27% badanych uważa, że spędza zbyt dużo czasu w pracy; 28% przyznaje, że spędza zbyt
mało czasu ze swoimi rodzinami; 36% jest zdania, że nie ma wystarczająco dużo czasu na spotkania z przyjaciółmi i inne kontakty społeczne; 51%
uważa, że nie ma wystarczająco dużo czasu na swoje hobby i zainteresowania (Kotowska, Matysiak, Styrc i inni, 2010). Przytoczone wyniki badań
wskazują, że problem nie ma charakteru jednostkowego, ale może dotyczyć znacznej części globalnej społeczności.
Konieczność zachowania równowagi między pracą a życiem pozazawodowym dostrzegają nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy, organizacje wspierające pracowników, a także ustawodawcy. Powstają liczne programy, których celem jest stworzenie optymalnych warunków pracy, które
będą w jak najmniejszym stopniu kolidowały z życiem osobistym i pomagały w realizacji licznych ról osobistych. „Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest rozumiana jako pozytywny związek między pracą a takimi aspektami jak rodzina, czas wolny, rozwój osobisty etc. Jest to
związek między pracą zarobkową i jej wpływem na inne czynniki życia, takie jak: rodzina, zdrowie, rozrywka i rozwój osobisty” (Washington, Mahalingam, 2016: 23).
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Zachowanie równowagi jest trudniejsze w przypadku grup dyspozycyjnych, czyli w „(...) zorganizowanych strukturach przygotowanych do szybkiego
reagowania, które są tworzone w militarnych, paramilitarnych lub cywilnych
systemach w celu wykonywania szczególnych funkcji związanych z zapobieganiem rozmaitym niebezpieczeństwom zagrażającym różnym społecznościom lub społeczeństwu i zasobom danego kraju wraz z przezwyciężaniem takich niebezpieczeństw” (Maciejewski, 2012: 42). Policjanci, jako
przedstawiciele grup dyspozycyjnych, realizują zadania, których celem jest
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego w szeroko rozumianym
zakresie. Pełnią oni swoją służbę w cyklu ciągłym i pozostają w gotowości
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie obowiązują ich dni ustawowo
wolne od pracy i podlegają podrzędności służbowej, która w największym
skrócie oznacza wykonywanie poleceń służbowych przekazywanych przez
przełożonych. Znaczenie i charakter czynności zawodowych sprawiają, że
służba w policji jest obciążona bardzo wysokim poziomem stresu, a sami
funkcjonariusze każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie. Źródła stresu w policji można podzielić na dwie ogólne kategorie: wynikające z „treści
pracy”, co obejmuje harmonogram pracy, pracę zmianową, długie godziny
pracy, nadgodziny i pracę w sądzie oraz traumatyczne zdarzenia i zagrożenia dla zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego; oraz na te, które wynikają z „kontekstu pracy”, zwane również stresorami organizacyjnymi, które odnoszą się do cech organizacji i zachowania ludzi, a powodują stres
(np. biurokracja i relacje ze współpracownikami; Violanti, Charles, Mccanlies i inni, 2017). Taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu zarówno na
samych policjantów, jak i na osoby z ich najbliższego otoczenia, w szczególności zaś na członków najbliższej rodziny.

Metodologia badań własnych
Celem analizowanego projektu było określenie wpływu służby w policji
na życie osobiste funkcjonariuszy i ich rodzin. Podstawą opracowania narzędzi badawczych stała się koncepcja równowagi między pracą zawodową
a życiem osobistym, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania przedstawicieli tzw. zawodów wysokiego ryzyka. Badania, których fragment zostanie przedstawiony na kartach niniejszego artykułu, zostały zrealizowane
wśród policjantów biorących udział w kursach prowadzonych przez Szkołę
Policji w Pile. Funkcjonariusze wypełniali kwestionariusze ankiety w czasie
wolnym od zajęć i służby, poza siedzibą szkoły, co stanowiło warunek dobrowolnego udziału w badaniach i udzielania wyczerpujących odpowiedzi.
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Spośród 1200 kwestionariuszy, jakie zostały rozdystrybuowane, udało się
uzyskać 912 kompletnie wypełnionych (57 wypełniły policjantki i 855 policjanci w wieku od 22 do 57 lat, legitymujący się minimum 3-letnim stażem
pracy, pełniący służbę w różnych pionach policji w całym kraju). Materiał
z badań ilościowych został uzupełniony o wywiady pogłębione, które zostały przeprowadzone z wybranymi funkcjonariuszami i ich rodzinami. Łącznie
zrealizowano 54 wywiady z policjantami o różnym stażu i w różnych stopniach służbowych. Dodatkowo przeprowadzono rozmowy z 23 żonami policjantów, 3 mężami policjantek. Dobór próby zarówno w przypadku badań
ilościowych, jak i jakościowych, miał charakter tzw. kuli śnieżnej. Zebrany
materiał został uzupełniony o wnioski pochodzące z obserwacji uczestniczącej ukrytej. Obserwacja była prowadzona w trakcie spotkań o charakterze nieformalnym, w trakcie których autorka mogła zauważyć, jak wyglądają relacje w rodzinach policjantów oraz między samymi funkcjonariuszami
poza miejscem służby. W prezentowanym opracowaniu zostaną wykorzystane materiały jakościowe pochodzące z wypowiedzi policjantów i ich rodzin.

Życie w służbie – analiza badań własnych
Specyfika służby w policji ma znaczenie zarówno dla policjantów jako
funkcjonariuszy publicznych, jak i dla osób z ich najbliższego otoczenia.
Przekłada się to na codzienność, rytm dnia, a także na stan zdrowia fizycznego i psychicznego policjantów i członków ich rodzin. Najbardziej zauważalną i oczywistą cechą służby w policji jest czas pracy. Ma on charakter
zmianowy, często nienormowany, na bieżąco dostosowywany do potrzeb
i sytuacji. Zaledwie co dziesiąty badany policjant (10,7%) przyznał, że pracuje do 40 godzin tygodniowo, ponad połowa (53,7%) stwierdziła, że pracuje od 40 do 60 godzin w tygodniu, a 31,3% respondentów spędza na
służbie ponad 60 godzin w tygodniu (sic!); niewielki odsetek nie był w stanie określić, ile czasu średnio spędza na służbie. Służba to służba. Nie
możesz tak po prostu po ośmiu godzinach pracy powiedzieć, że idziesz do
domu, jeśli nadal masz do wykonania czynności służbowe (42-letni funkcjonariusz z 17-letnim stażem). Brak rytmiczności i przewidywalności czasu
pracy sprawia, że jest on przez wielu policjantów i ich rodziny wskazywany jako jeden z najważniejszych powodów zachwiania równowagi między
życiem zawodowym a osobistym. O ile sami funkcjonariusze są świadomi
specyfiki swojej pracy, o tyle ich rodzinom często jest to trudno zrozumieć
i zaakceptować, ponieważ wpływa destrukcyjnie na relacje rodzinne i uczuciowe: Gdy mąż wychodzi na służbę, to trudno jest przewidzieć, kiedy do-
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kładnie wróci do domu. Zostaje w pracy tyle, ile potrzeba (żona funkcjonariusza z 17-letnim stażem).
Świadomość nie zawsze idzie w parze z akceptacją i zgodą – bliscy
policjantów, choć często przyzwyczajeni do takiego stylu życia, w niektórych sytuacjach nie godzą się na podporządkowanie życia do rytmu pracy policji, w szczególności w przypadkach ważnych wydarzeń, uroczystości rodzinnych, czy też zaplanowanych wyjazdów. Parę razy zdarzyło się,
że moje małżeństwo „wisiało na włosku”, gdy po raz kolejny nie mogłem
wziąć udziału w ważnym spotkaniu rodzinnym, albo kolejny raz przekładaliśmy termin urlopu – moja żona się buntowała i brakowało jej cierpliwości,
choć wydawało się, że już się do tego przyzwyczaiła (44-letni funkcjonariusz
z 20-letnim stażem). Czas pracy determinuje pozostałe aktywności policjantów, bowiem wszystkie sfery życia są dostosowywane do grafiku służb lub
nadgodzin. Z obserwacji autorki wynika, że bliscy funkcjonariuszy w większości przypadków nauczyli się przygotowywać tzw. plan awaryjny na wypadek niespodziewanych służb lub przedłużającego się dyżuru. W wielu
przypadkach oznacza to po prostu nieobecnego ojca, zbytnie przeciążenie
obowiązkami domowymi partnera oraz szybsze dojrzewanie dzieci. Ja się
już z tym pogodziłam: nigdy nie można niczego zaplanować (no, poza czasem urlopowym, choć i on nie jest na 100% pewny), ale najgorsze jest patrzenie na rozczarowanie dzieci, kiedy tata po raz kolejny odwołuje wspólny
basen, rower lub zwykły spacer, bo musi zostać dłużej w pracy (...) (żona
funkcjonariusza z 8-letnim stażem). Dla samych policjantów taka specyfika
służby wiąże się z utratą możliwości pełnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, zaniedbaniem relacji z przyjaciółmi i znajomymi, brakiem stabilizacji w związku, co wpływa na jego trwałość: Rodzina jest przyzwyczajona
do tego, że na spotkania imieninowe żona często chodzi tylko z dziećmi,
bo ja mam akurat służbę (43-letni funkcjonariusz z 22-letnim stażem). Czas
i organizacja służby jest czynnikiem niezależnym od indywidualnych preferencji i możliwości policjantów, ale wynika ze specyfiki funkcjonowania policji jako organizacji. Jednocześnie jest to jeden z podstawowych warunków
wpływających na możliwość zachowania równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym.
Brak czasu i charakter obowiązków służbowych sprawiają, że wielu policjantów znajduje się w stanie permanentnego stresu, co nie pozostaje bez
wpływu na ich zdrowie psychiczne i kondycję fizyczną. „Praca w policji może
mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne funkcjonariuszy, zdrowie psychiczne oraz problemy związane z pracą/życiem osobistym, takie jak konflikt praca–rodzina i problemy w relacjach” (Rineer, 2018). Zawód policjanta
jest ogólnie postrzegany jako bardzo stresujący, związany z rosnącym zagrożeniem przemocą na ulicach, wysoką presją publiczną i coraz większym
naciskiem na skuteczność i uczciwość. Co piąty badany funkcjonariusz de-
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klaruje, że odczuwa wysoki poziom stresu zawodowego (21,3%), ponad połowa (55,9%) określa stres jako umiarkowany, a 13,6% jako niski. Co ciekawe, 9,2% respondentów stwierdziło, że w ogóle nie odczuwa stresu zawodowego. Można przypuszczać, że są oni już na takim etapie służby, że niewiele kwestii jest w stanie zachwiać ich samopoczuciem, co dodatkowo jest
uzupełnione o świadomość możliwości nabycia praw emerytalnych, a więc
możliwości odejścia w stan w spoczynku niemalże z dnia na dzień. Służba w policji należy do trzech najważniejszych zawodów najczęściej zgłaszanych zarówno przez lekarzy medycyny pracy, jak i psychiatrów, w systemie chorób zawodowych i do nadzoru stresu zawodowego i psychicznego (Collins, Gibbs, 2003: 256–257). Stres jest wpisany w definicję zawodu policjanta i zagrożenie, niebezpieczeństwo, jakiego doznają policjanci,
wcale nie jest głównym jego powodem. Najbardziej stresujący jest nadmiar
obowiązków służbowych, papierologia i niedocenienie pracy przez przełożonych i władze. Wynagrodzenie, jakie dostajemy, też nie poprawia sytuacji
(jest śmiesznie niskie) (48-letni funkcjonariusz z 25-letnim stażem pracy).
Policjanci podkreślają, że wbrew obiegowym opiniom, stosunkowo rzadko mają do czynienia z zespołem stresu pourazowego (PTSD), stres ma raczej charakter uogólniony, związany z całokształtem służby w policji (m.in.
organizacja czasu pracy, ilość obowiązków, relacje z przełożonymi, poziom
wynagrodzenia i szanse rozwoju zawodowego). Skutki tego stresu mają charakter somatyczny (bezsenność, choroby układu nerwowego i układu krążenia, osłabienie odporności, dolegliwości układu trawiennego i hormonalnego, uzależnienie od alkoholu i narkotyków etc.) oraz psychiczny (wypalenie
zawodowe, nerwice, fobie, depresje, zaburzenia koncentracji etc.). Sami zainteresowani zwracają uwagę, że każdy indywidualnie reaguje na stres: ma
inny poziom odporności, inne metody radzenia sobie z przewlekłym stresem oraz dystansowania się do sytuacji zawodowej. Bliscy policjantów są
zdania, że bardzo często stres zawodowy przenosi się na pozostałe sfery
życia i utrudnia lub wręcz uniemożliwia funkcjonariuszom pełnienie innych
ról społecznych. Mój mąż pracę w policji przypłacił problemami z sercem,
bezsennością i ciągłym poirytowaniem. Odczuwaliśmy to wszyscy, bo niejednokrotnie byliśmy ofiarami jego zmiennych nastrojów. Dzisiaj korzysta
z pomocy psychiatry, ale chyba z miernym skutkiem, bo twierdzi, że tamten go nie rozumie powtarzając, że ma się odciąć od myślenia o pracy po
skończonej służbie, a zdaniem męża to niemożliwe (żona funkcjonariusza
z 17-letnim stażem). Stres jest zatem tym czynnikiem, który na stałe wpisał się w charakterystykę służby w policji i zdaniem funkcjonariuszy i ich
rodzin działa zdecydowanie destrukcyjnie na wszystkich zainteresowanych.
Jednym z poważniejszych skutków przewlekłego stresu jest wypalenie
zawodowe policjantów, postrzegane przez nich samych jako poważne zagrożenie dla jakości realizowanych zadań oraz funkcjonowania poszczegól-
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nych jednostek. Nadmiar obowiązków służbowych, nadmierna biurokracja,
nieadekwatny poziom wynagrodzenia oraz uznaniowy charakter awansów
zawodowych są zdaniem funkcjonariuszy najważniejszymi czynnikami wpływającymi na pojawienie się syndromu wypalenia zawodowego. Najogólniej
można je zdefiniować „(...) jako psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych,
który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób” (Maslach, 2004: 15). Policjanci są grupą zawodową w szczególny sposób narażoną na wypalenie zawodowe, zarówno z powodu uwarunkowań organizacyjnych, jak i kontekstowych służby. Spośród badanych
aż 69,5% deklaruje, że funkcjonariusze są w bardzo dużym stopniu zagrożeni wypaleniem zawodowym, tylko 12,5% uważa, że syndrom ten nie występuje w ich profesji, a 18% badanych nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie o zagrożenie wypaleniem zawodowym. Znam wielu policjantów, którzy się totalnie wypalili. Część z nich nie wytrzymała i odeszła na
wcześniejszą emeryturę, a część dalej się męczy, przenosząc to [objawy
wypalenia zawodowego – przyp. MŻ] na nas, współpracowników, jak i na
jakość swojej pracy (40-letni funkcjonariusz z 15-letnim stażem). Z badań
przeprowadzonych m.in. przez N. Ogińską-Bulik wynika, że „Wszystkie czynniki stresu w pracy istotnie korelują z emocjonalnym wyczerpaniem i depersonalizacją, i prawie wszystkie (poza uciążliwościami fizycznymi i nieprzyjemnymi warunkami pracy) z obniżonym poczuciem dokonań osobistych.
Najsilniejszy związek zanotowano dla takich czynników stresu w pracy jak:
poczucie psychicznego obciążenia pracą, brak nagród, poczucie zagrożenia i odpowiedzialność” (Ogińska-Bulik, 2003: 33). Konsekwencje wypalenia zawodowego policjantów są dostrzegalne zarówno w ich życiu profesjonalnym, jak i osobistym.
Rodziny funkcjonariuszy w dużym stopniu ponoszą również konsekwencje specyfiki służby w policji. Nie tylko kwestie organizacyjne (czas służby, dynamika działania) wpływają na funkcjonowanie rodzin policyjnych, ale
przede wszystkim skutki wagi spraw, z jakimi na co dzień mają do czynienia policjanci. Permanentny stres zawodowy wpływa nie tylko na zdrowie
i kondycję psychiczną funkcjonariuszy, ale również przekłada się na ich relacje rodzinne, osobiste. Z przytoczonych powyżej wypowiedzi członków rodzin badanych policjantów wyłania się obraz silnego uwikłania w problemy
zawodowe i pośrednie ponoszenie konsekwencji tego, co dzieje się w miejscu pełnienia służby. Bliscy policjantów są jednak dumni, że pełnią oni tak
ważne społecznie funkcje, że stanowią swoisty filar poczucia bezpieczeństwa – choć w opinii społecznej niedostatecznie doceniany – niezbędny dla
prawidłowego funkcjonowania kraju.
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Zakończenie
Służbę w Policji – jak podkreśla wielu funkcjonariuszy – powinno się
traktować jako misję i powołanie, a wtedy zdecydowanie łatwiej można radzić sobie z jej negatywnymi konsekwencjami. Policjanci zwracają uwagę,
że wykonywanie tak ważnych społecznie zadań (które w ich opinii są często niedoceniane przez społeczeństwo, władze i ich przełożonych) może
być źródłem satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Dodatkowo ważna jest świadomość swoistej stabilizacji zawodowej, polegającej
na pewności zatrudnienia i wiedzy na temat wysokości wynagrodzenia. Policjanci, którzy pozytywnie oceniają swoją pracę, wymieniają wśród jej najważniejszych zalet ciekawy charakter zadań służbowych, brak monotonii,
pewność zatrudnienia, poczucie misji i świadomość realizacji ważnych społecznie zadań. Rodziny i bliscy funkcjonariuszy zwracają przede wszystkim
uwagę na stabilność zatrudnienia i tzw. zaplecze socjalne, w postaci wcześniejszej emerytury (dla policjantów przyjętych do służby przed 1 stycznia
2013 roku), oraz swoiste poczucie dumy. Przeważają jednak opinie, że służba w Policji zdecydowanie utrudnia lub wręcz uniemożliwia zachowanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym, powodując permanentny
konflikt czasu i ról społecznych funkcjonariuszy.
Służba w policji należy do najbardziej stresogennych zawodów współczesnego świata. Mundurowi są narażeni na wiele stresorów, które nie pozostają bez wpływu na ich życie zawodowe i rodzinne. Konflikt czasu, ról
i zaangażowania sprawia, że bliscy policjantów – często wbrew swojej woli
– również ponoszą konsekwencje specyficznego charakteru służby w policji. Pozostawanie w ciągłej gotowości, trudności zadań służbowych, presja
czasu i nadmierna biurokracja sprawiają, że wielu funkcjonariuszy przenosi
negatywne emocje na grunt prywatny, dezorganizując życie swoich bliskich
i niszcząc relacje z osobami z najbliższego otoczenia. Brak równowagi między pracą zawodową i życiem osobistym przekłada się na prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego, co skutkuje problemami w pracy i w środowisku domowym. Paradoksalnie na wypalenie zawodowe są bardziej narażeni ci policjanci, dla których służba jest powołaniem i wyróżnieniem – to
oni realizując sumiennie i z oddaniem obowiązki służbowe ponoszą koszty
w postaci problemów w życiu osobistym. Zdaniem funkcjonariuszy do najpoważniejszych wad służby należą: stres spowodowany charakterem i nadmiarem obowiązków służbowych, konieczność pozostawania w ciągłej gotowości, presja przełożonych, presja czasu, wypalenie zawodowe. Jako zalety
wskazywane są przede wszystkim przywileje emerytalne, pewność zatrudnienia i wynagrodzenia, a także wykonywanie ciekawych i ważnych społecznie zadań. Bliscy policjantów zwracają uwagę na czas służby, który dezorga-
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nizuje życie funkcjonariuszy i ich rodzin, odczuwany przez nich stres, który
wynika z zagrożeń, jakie są wpisane w służbę w policji, nierzadko wskazywane są problemy z alkoholem, w który funkcjonariusze uciekają, szukając
odprężenia i oderwania się od problemów zawodowych. Każdy przypadek
jest oczywiście indywidualny, ale z przeprowadzonych badań i obserwacji
autorki wynika, że opisywane problemy są dosyć powszechne. Świadomość
istnienia problemu sprawia, że coraz częściej pojawiają się próby stworzenia narzędzi, które umożliwią policjantom i ich rodzinom radzenie sobie ze
specyficznymi warunkami ich służby.
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Work in life – life at work
Opinions of police officers and their families about the advantages
and disadvantages of service in the police force
Summary

Service in the police is not only paid work – it is, above all, a mission that aims to ensure the order
and safety of the entire society. Due to the difficulty of the role and the tasks it appoints, in addition to
satisfaction and pride, police work entails many negative consequences, which affect not only the police
officers but also their families. In such a situation, it is difficult to keep a balance between the personal and
professional life. The aim of this article is to analyze the results of research concerning selected factors of
service in the police force which have a negative impact on officers and their families. At the same time
positive aspects of service in the police force will be indicated.
Keywords: police force, work-life balance, occupational stress, burnout.

Streszczenie

Służba w policji nie jest jedynie pracą zarobkową – to przede wszystkim misja mająca na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa całemu społeczeństwu. Trudność roli i zadań z niej wynikających
sprawia, że oprócz satysfakcji i dumy, pociąga ona za sobą wiele negatywnych konsekwencji, które dotykają nie tylko policjantów, ale również ich rodziny. Trudno w takiej sytuacji o zachowanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Celem niniejszego artykułu jest analiza wyników badań dotycząca
wybranych czynników służby, które oddziałują negatywnie na funkcjonariuszy i ich rodziny. Jednocześnie
wskazane zostaną pozytywne aspekty służby w Policji.
Słowa kluczowe: Policja, równowaga praca–życie, stres zawodowy, wypalenie zawodowe.

Monika Żak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: socjologia pracy, socjologia rodziny, socjologia konsumpcji. Autorka monografii: Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka. Na przykładzie zawodu policjanta. Współautorka monografii: Od żony górnika do naukowca.
Zmiana systemu wartości ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska (Katowice 2016); Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich
studentów (Katowice 2019). Autorka artykułów i opracowań, które zostały opublikowane w Polsce i za granicą, a także współredaktor kilku monografii naukowych.
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Badania społeczne Odry
w dorobku profesora Władysława Jachera
Twórczość nadodrzańska nie stanowiła kluczowego dorobku Władysława Jachera, jednak jest bardzo istotna ze względu na oryginalność tematyki,
jak i zawarte wnioski. Artykuł nie stanowi wyczerpującego raportu z badań
Profesora, jest swego rodzaju zasygnalizowaniem mało dziś znanej twórczości, jak i próbą ocalenia od zapomnienia nie tylko badań Władysława
Jachera, lecz samej historii analiz społecznych Odry. Tematyka odrzańska
w socjologii jest mało znana zarówno dziś, jak i niewiele o niej mówiono w czasach referowanych badań – latach 70. XX wieku. Wyczerpujących
publikacji na temat Odry, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, jest
bardzo mało i próżno ich szukać w literaturze współczesnej – nie licząc
monografii z 1948 roku. Częstokroć można się spotkać z fragmentarycznymi badaniami, bardzo wybiórczo traktującymi wyizolowane problemy; nie
umniejsza to ich wartości. Opracowania te zasadniczo koncentruje się na
trzech zakresach: systemie hydrologicznym, ekologii oraz inżynierii wodnej
i żeglugowej.

Odra i Nadodrze – obszar badań Władysława Jachera
Rzeki, w tym również Odra, stanowią naturalne kanały transmisji zarówno towarów, jak i kultur. Od najdawniejszych czasów człowiek wpływał
na rzeki, zmieniając je stosownie do swoich potrzeb. Antropopresji, wzmoc-
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nionej postępującą historycznie urbanizacją (Kundziewicz, 2002), podlegała
i podlega również Odra, jak i żyjące tam społeczności. Specyfiką współczesną owych społeczności (także lat 70., jak wynika z analiz Władysława
Jachera) jest często stagnacja i odwrócenie się od rzeki, która niegdyś
gwarantowała ich byt i kreowała tożsamość. Zagłębiając się w analizy odrzańskie Władysława Jachera należy zdać sobie sprawę, iż zajmował się
on już Odrzańską Drogą Wodną – czyli od blisko 200 lat zmodernizowaną,
uregulowaną rzeką, która dostatecznie obrosła cywilizacją, a nie naturalną
Odrą. W tym kontekście rzeka dzieli się na: Kanał Gliwicki (41,2 km.), Kanał Kędzierzyński (5,5 km.) w praktyce połączonych w jedno już po inwestycjach niemieckich w 1941 roku, Odrę skanalizowaną (Koźle–Brzeg Dolny, od maja 2018 r. również Malczyce 187 km.), Odrę swobodnie płynącą (Malczyce–Szczecin, wraz z Odrą graniczną). Należy do tego dodać
również połączenia Odra–Warta–Noteć–Kanał Bydgoski–Wisła), europejskie połączenia kanałowe Odra–Szprewa i Odra–Hawela (Koziarski, 2009:
131–144). Jak łatwo zauważyć, Odra rzeka i Odra droga wodna nieco się
różnią przestrzennie.
Podejmując problematykę nadodrzańską nie sposób pominąć krótkiej
charakterystyki samej rzeki. Odra ma długość 860 km (w granicach Polski 742 km), jej dorzecze obejmuje 119 052 km, według wielkości dorzecza Odra znajduje się wśród największych rzek Europy (nie licząc Wołgi), za Dunajem, Wisłą, Renem i Łabą. To również jedna z największych
rzek w zlewisku Morza Bałtyckiego, po Wiśle najdłuższa w Polsce. Źródeł
Odry należy szukać w Czechach, w Górach Oderskich (Sudety Wschodnie),
na wysokości 634 m n.p.m., na stoku góry Fidlur; płynie przez Bramę Morawską, Kotlinę Ostrawską, a w Polsce przez Kotlinę Raciborską, Pradolinę
Wrocławską, Obniżenie Ścinawskie, Pradolinę Głogowską, Kotlinę Kargowską, Dolinę Środkowej Odry, Lubuski Przełom Odry, Kotlinę Freienwalde,
Dolinę Dolnej Odry. Uchodzi do Zalewu Szczecińskiego (Schlögel, Halicka,
2008: 19). Nazwa Odra (starsze Odera, Oddera) wywodzi się ze źródłosłowu słowiańskiego i oznacza drzeć, przedzierać się – co jest metaforą
przedzierania się wody do morza. Sama nazwa rzeki występuje przynajmniej w trzech wersjach: czeskiej, polskiej (Odra), niemieckiej (Oder) i łacińskiej (Viadrus). Najstarsze pisemne wzmianki o nazwie pochodzą z 948,
965, 968 roku (Odera) a w 1067 po raz pierwszy napisano nazwę Odra
(Schlögel, 2008: 28–32, 86–87; Schoffer, 2008: 93). Koryto rzeki w większości obszaru leży na nizinie wypełnionej aluwialnymi osadami, nie ma
przez to stałych, naturalnych brzegów, jest mocno meandrujące – przedziera się przez ląd. Ze względu na te uwarunkowania historycznie nie ma jednego biegu Odry. Świadczą o tym, pokrywające się z danymi geologicznymi, zmiany osadnicze.

Aleksander Wolski: Badania społeczne Odry w dorobku profesora Władysława Jachera

Dlaczego właściwie Władysław Jacher analizował społeczności nadodrzańskie? Można zawęzić odpowiedź do samego faktu występowania tych
społeczności, posiłkując się znaczeniem gospodarczym i historycznym rzeki.
Jednym z powodów była również ciekawość badawcza i próba sprawdzenia
zasadności przyjętych założeń. Elementy, wynikające z historii osadnictwa,
znaczenia gospodarczego miejsca również mają swój udział i stanowią tło
badawcze. Wśród powodów podjęcia tej tematyki ma swoje znaczenie rzeka jako obszar twórczy społecznie czy cywilizacyjnie. Ten ostatni aspekt,
w kontekście Odry, został dobrze opisany w opracowaniu Karta kulturowa
rzeki, pod redakcją Gabrieli Bożek, w efekcie Sympozjum w Rudach z 4–5
listopada 1992 roku (Bożek, 1993). Według Ewy Chojeckiej, w świadomości
kulturowej i wyobraźni społecznej rzeki jawią się jako zdefiniowane toposy,
mają wymiar kulturotwórczy, często zmitologizowany. Rzekę można rozpatrywać dwojako: jako geograficznie wytworzoną linię i jako przestrzeń wyznaczoną przez całość dorzecza – gdzie mamy do czynienia z obszarem
o wyodrębnionych cechach kulturowych (Chojecka, 1993: 123–124), choć
nie zawsze ciągłych; tak na Odrę patrzył Władysław Jacher. Idąc dalej drogą wyznaczoną przez Kartę kulturową rzeki, rzekę należy traktować w kategoriach obszaru cywilizacyjnego. Region kulturowy rzeki jest szczególnym
przykładem regionu historycznego. Jego konstrukcja stanowi efekt styku
wody i lądu (Kostraczyk, 1993: 10), wzajemnych determinacji, wykreowanych koniecznością rozwiązań adaptacyjnych. W opinii Marka S. Sczepańskiego, rzekę charakteryzuje pewien aspekt immanentnie związany z rolą
kulturotwórczą – długie trwanie. Jako stały element pejzażu przyrodniczego rzutuje bezpośrednio na rozwiązania urbanistyczne, strukturę zawodową, styl życia (jego rytm i cykle), wierzenia itp. Taka jej rola powoduje, iż
rzeka była i jest czynnikiem sprawczym wielu zjawisk o charakterze społecznym; wypełnia zarówno przestrzeń publiczną, półpubliczną, półprywatną jak i prywatną (Szczepański, 1993: 28–33). Należy wspomnieć, iż rzeka
kreuje również elementy społeczności lokalnych (szczególnie długie trwanie), formy szczególnej bytności ludzkiej nad rzekami. Biorąc pod uwagę,
iż każda istota jest zdeterminowana warunkami środowiskowymi, można
zaryzykować stwierdzenie, iż społeczności powstałe nad rzeką, są jej produktem – nawet jeśli wydaje im się, że to oni panują nad rzeką. W podobnym tonie wypowiada się również Wojciech Świątkiewicz. Rzeka, w jego
rozumieniu, w szczególny sposób łączy w sobie pierwiastki natury i kultury – człowiek dostosowując się do tych wymogów, ustanawia symbolikę.
W sensie kulturowym jest przez to rzeka przestrzenią związaną z konkretną społecznością, uznającą tą przestrzeń za własną ze wszystkimi konsekwencjami (stosunek społeczności do rzeki jest już kwestią wtórną). Przestrzeń rzeki staje się wskaźnikiem identyfikacji (również opozycyjnych odróżnień), symbolicznym obrazem cech danej społeczności. To historyczne
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uwarunkowanie roli rzeki, jako kategorii kulturowej, wskazuje na wartości
i symbolikę. Przypisywane wartości ulegają zmianom. Szczególną rolę odgrywają treści związane z rolą przestrzeni rzeki jako ośrodka identyfikacji
terytorialnej, obszaru koncentracji emocji, kreujących oś społecznej integracji. Odnajdujemy tu treści odnoszące się do funkcji gospodarczych (wspólnoty gospodarowania), komunikacyjnych, obronnych, rekreacyjnych, obyczajowych i religijnych (Świątkiewicz, 1993: 40–44). Ich międzygeneracyjny
przekaz, ciągłość procesu socjalizacji gwarantują specyfikę kultury, tożsamości, jak również wypracowaną pokoleniami i uświęconą tradycją dbałość
o przestrzeń. Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatniej wojny i okresu powojennego, bezprecedensową migrację na obszarze nadodrzańskim, obecna społeczność tych terenów wymaga wręcz ponownego odkrycia wspomnianych elementów kulturotwórczych rzeki. Problem ten zauważał Władysław Jacher, jeden z nielicznych socjologów zajmujący się problematyką
rzek (Jacher, Kutyma, 1977; Jacher, 1976a; 1993).
Jak zostało w formie skrótowej przedstawione, rzeka jest osią rozwoju społecznego. Zakres tej publikacji nie pozwala na dalsze uszczegółowienie tematyki kulturowego wymiaru rzeki (opisanego już w literaturze;
prócz wspomnianych warto nadmienić o pracy Andrzeja Piskozuba Rzeki
w dziejach cywilizacji – Piskozub, 2001. Kontynuując analizę, warto poświęcić
chwilę uwagi ujęciu historycznemu problematyki, która towarzyszyła analizowanym badaniom.
We wczesnych, powojennych publikacjach widziano Odrę w rozwoju historycznym głównie jako szlak handlowy (Kostrzewski, 1949; Filipiak, 1992).
Była uważana za dogodny szlak migracji, oddziaływania handlowego i kulturowego. Podejście to nie powinno stanowić zaskoczenia. Często w ten
sposób pojmuje się rolę rzeki w strukturze osadniczej, jako osie mniej lub
bardziej dobrowolnych kontaktów i wymian – obszar słowiański nie jest tu
wyjątkiem. Prawie wszystkie główne ośrodki wczesnopiastowskie usytuowane były nad rzekami: Szczecin (historia sięga czasów przedpiastowskich),
Głogów, Wrocław (to jeszcze stary gród przedsłowiański), Opole, Kraków,
Sandomierz, Płock, Gdańsk, Poznań, Kołobrzeg (Kuczyński, 1962: 240; Wojciechowski, 1948; K ałuski, 1994).
Odra wpływała na kształtowanie się kultur ludzkich od bardzo dawna. Nie jest to miejsce na wyczerpującą analizę historyczną, jednak należy poświęcić choćby chwilę na przybliżenie historycznych uwarunkowań
tego obszaru. Zdaniem Eike Gringmuth-Dallmer, według dostępnych źródeł
początki osadnictwa nadodrzańskiego datują się jeszcze w neolicie (5000
lat p.n.e.). Zasadniczy proces zasiedlania został zainicjowany na zapleczu
rzeki i był związany z korzystnymi warunkami ówczesnej gospodarki rolnej, a nie rzeką samą w sobie – wbrew wcześniejszym opiniom Odra nie
stanowiła od zawsze szlaku komunikacyjnego, początkowo łatwiej ją było
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przekroczyć niż przepłynąć. Jedną z pierwszych w miarę zwartych formacji
kulturowych tego obszaru była kultura amfor kulistych (m.in. okolice obecnego Wrocławia). Ponowny silny napór osadniczy nastąpił wraz z epoką
brązu, rozwojem kultury unietyckiej, halsztackiej i migracją tzw. podgrupy głubczyckiej (2200 lat p.n.e.). Istotne znaczenie komunikacyjne (głównie transportowe) rzeki zaczyna się wraz z epoką żelaza (VII/VI w p.n.e.).
Dopiero społeczności epoki brązu i żelaza, ze swoim względnie stabilnym
osadnictwem i udogodnieniami życia codziennego, wprowadzają widoczne
zmiany w krajobrazie kulturowym – istotne znaczenie mają zmiany (również struktury społecznej) wynikłe z ukształtowania się w epoce brązu kultury łużyckiej. W okresie Cesarstwa Rzymskiego Odra rozpoczyna swoją „karierę rzeki granicznej”, dzieląc wielkie zespoły kulturowe, choć wymiana handlowa istniała (Gringmuth-Dallmer, 2008: 103–108; Leciejewicz,
2002: 243–248; Filipiak, 1992: 72). Odra we wcześniejszych okresach nie
stanowiła istotnej osi transportowej i osadniczej. Była i jest rzeką trudną
komunikacyjnie, o czym decydują przede wszystkim jej warunki naturalno-przestrzenne (Gringmuth-Dallmer, 2008: 109; Piasecka, 1997: 229). Odmiennego zdania jest Władysław Filipiak, wskazując na wędrówki ludności
ceramiki wstęgowej, docierającej wzdłuż Odry do ujścia i zasiedlającej nawet wyspy Wolin i Uznam. Oś wędrówki stanowiła tu rzeka od Bramy Morawskiej do ujścia. Jednym z ciekawszych markerów handlu na obszarze
wzdłuż rzeki są (bardzo wówczas cenione) czekany z serpentynem, wytwarzane przez zajmującą dolną Odrę ludność kultury ceramiki sznurkowej. Bardzo istotnym dowodem znaczenia rzeki w handlu jest tzw. miedziany szlak, czy późniejszy bursztynowy. Handel miedzią rozpoczął się już
u schyłku młodszej epoki kamiennej, rozkwitł w epoce brązu i tzw. kulturze
unietyckiej (Filipiak, 1992: 65–72). Dopiero wieki średnie otwierają transport
odrzański na skalę bliższą współczesnemu rozumieniu, wraz z flotą, inżynierią wodną i zorganizowanym handlem. Odbywa się transfer kulturowy
i transport towarów z Czech na północ, wzdłuż Łaby i Odry. Datowany od
XIII wieku szybki przyrost demograficzny, wzmożona migracja, ekspansja
terytorialna, zajmowanie nowych stanowisk, nowa organizacja przestrzeni,
melioracje, wałowanie, spiętrzania wody na potrzeby młynów, trwałe odlesienia, działalność rolnicza.
Wzmożona antropopresja na terenach nadodrzańskich otworzyła nowy
rozdział Odry, jako osi kreacji gospodarczej i kulturowej. Istotnym czynnikiem integracji kulturowej i gospodarczej w tych czasach była również organizacja państwa piastowskiego we wczesnym średniowieczu (Leciejewicz,
2002: 244–248). Jednakże „złoty wiek Odry” miał dopiero nadejść (i już
się więcej nie powtórzyć w kontekście integracji kulturowej). Wspomniany
okres rozciąga się między XVI a XVII wiekiem. Wtedy, prócz stałego rozkwitu gospodarczego i konsekwentnego bogacenia się na handlu, wytwo-
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rzyła się wzdłuż Odry silna wspólnota polityczno-religijna (głównie oparta
na sympatii do luterańskiej reformacji i opozycji do Habsburgów). Dotyczyło to zarówno elit władzy, jak i elit gospodarczych. Sytuację tą przerwała
interwencja wojsk szwedzkich, kiedy zaczął się okres zniszczeń i grabieży Nadodrza (Harasimowicz, 2008). Powtórny rozwój Odry nastąpił dopiero pod koniec XVIII wieku wraz z przejęciem rzeki przez Prusy (od roku
1740 niemal cała Odra znalazła się pod rządami jednego monarchy, przyłączenie Śląska do Prus dopełniło procesu łączenia), co doprowadziło do
kulturowej unifikacji i poważnych inwestycji rozwojowych (regulacja, kanalizacja, unifikacja prawna itp.). Król Prus Fryderyk II przystąpił do tworzenie
powiązań gospodarczych Śląska z resztą kraju. Kolejnym, przełomowym
momentem dla Odry, jak również innych rzek europejskich, były postanowienia Kongresu Wiedeńskiego (który to m.in. umiędzynarodowił Odrę; Pyś,
2005; 2006b). Główne osiągnięcia w tym okresie to stworzenie jednolitej administracji rzeczno-żeglugowej, kompleksowa regulacja rzeki, uzyskanie terenów rolnych wokół rzeki, rozpoczęcie i zrealizowanie inwestycji inżynierii
wodnej na Odrze (m.in. stopni wodnych ze śluzami komorowymi, kanałów, portów, nabrzeży). Wspomniane elementy mają swoje odzwierciedlenie i kontynuacje w pokongresowym protokole bogumińskim z lipca 1819
roku (Piskozub, 1997: 35). Datę tę uważa się również symbolicznie za początek współczesnej eksploatacji żeglugowej Odry – rzeka stała się akwenem uregulowanym, sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu od Śląska po
Szczecin. W tym miejscu zaczyna się historia Odrzańskiej Drogi Wodnej,
która była przedmiotem badań Władysława Jachera (rzecz jasna znacznie
późniejszych), jak i Odry, którą dzisiaj znamy. Pod koniec okresu dwudziestolecia międzywojennego arteria komunikacyjna nabrała zupełnie nowego
oblicza. Szacuje się, że w 1942 roku żegluga odrzańska przewiozła ponad 15 mln t ładunków, pobijając dwukrotnie dotychczasowy rekord przewozowy z 1915 roku (Pyś, 2005; 2006a; 2006b; Koziarski, 2009; Januszewski, 1992; Z awadka, 2000). Rozwój obszaru nadodrzańskiego zamknął się
wraz z zakończeniem II wojny światowej i przejęciem Odry przez zarząd
radziecki, później polski.
Krótki rys historyczny wskazuje z jednej strony na możliwości rozwojowe Nadodrza (kiedyś wykorzystywane), z drugiej na przyczyny jego aktualnego zubożenia. W najnowszej historii można zauważyć stałą obecność tematyki nadodrzańskiej w rozmaitych dyskusjach, planach, postulatach, które jednak kończyły się zazwyczaj na papierze. Lata po 1949 roku
nie sprzyjały Odrze. Wynikało to głównie z zaangażowania w rozwój przemysłu ciężkiego i kolei. Począwszy od 1956 roku problematyka odrzańska
znów znalazła swoje miejsce w dyskursie publicznym. Powstały w tym czasie również odpowiednie organizacje i instytucje, m.in. Komisja Zagospo-
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darowania Odry, działająca w ramach Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, później jej spadkobierczyni: Komisji Odry Instytutu Śląskiego w Opolu
(Jacher, 1984: 127–128). Można jednocześnie zaobserwować narastające
stale potrzeby, jak i rozczarowanie dotychczasowymi działaniami. Wskazują na to m.in. protokoły z sesji naukowej z roku 1977 „Odra w gospodarce i świadomości społecznej”. Efektem wspomnianych obrad były postulaty wykreowania Odry na jedną z podstaw rozwoju gospodarczego kraju.
W ówczesnej dyskusji i formułowaniu owych postulatów swój czynny udział
miał również Władysław Jacher, jako współpracownik Komisji Odry Instytutu Śląskiego w Opolu.

Odra czasów Władysława Jachera
W tym miejscu wkraczamy już w obszar czasowy badań odrzańskich
Władysława Jachera. Ściśle łączono wzrost gospodarczy Nadodrza z rozwojem gospodarczym kraju. Koncepcję ożywienia obszaru nadodrzańskiego widziano wielopłaszczyznowo wraz z procesami uprzemysłowienia,
z procesami demograficznymi, rozwojem sieci osadniczej, transportowym
wykorzystaniem rzeki jako zaplecza rolnictwa i leśnictwa, rozwoju nauki.
W owym okresie zauważano również potrzebę ochrony środowiska. Poprzez prace Komisji sygnalizowano zaniepokojenie przestrzennymi dysproporcjami w uprzemysłowieniu Osi Odry, jak i ujemne saldo migracji obszaru (Nessel, Zatora, 1977). Niestety bolączki wówczas zauważane (co
sygnalizował w swoich pracach również Władysław Jacher) w dalszych latach nie zostały zażegnane a ich postępujące skutki odczuwamy i dziś.
Podobne problemy zauważał, również w latach 70. XX wieku, Stanisław
Orlewicz. Jako główne mankamenty Osi Odry wymienia: brak kompleksowej gospodarki wodnej, rozbicie procesu decyzyjnego na wielość instytucji, brak kompleksowego planu zagospodarowania Odry, koegzystencja linii transportowych wodnej, kolejowej i drogowej, powrót do koncepcji
kanału Odra–Dunaj (Orlewicz, 1976). Część z tych postulatów zaczęto realizować dopiero od 2000 roku (Zalecki, Winter, 2000), w formie wiążących dokumentów rządowych od 2016 (Ekspertyza… 2016: 2–10, 34–40,
43, 53–54, 58–61; Założenia… 2016; Inwentaryzacja… 2017) a tempa nabrały od 2017 roku, wraz z podpisaniem przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę tzw. Konwencji AGN (opracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych
Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu – European Agreement on
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Main Inland Waterways of International Importance), nazywanego również
Porozumieniem AGN.
Współuczestnicząc w prowadzonych pracach i analizach badawczych
nad problematyką odrzańską, w latach 70.–80. Władysław Jacher i Manfred Kutyna, w swoich opracowaniach, które były wynikiem badań terenowych gmin nadodrzańskich, wskazywali na trudną społecznie sytuację tego
obszaru. Zaobserwowano wówczas odchodzenie od Odry, „odwracanie” się
od rzeki zarówno miejskiej struktury osadniczej, jak i ludności wiejskiej, stałe migracje i pogłębianie się niekorzystnej struktury wieku. Postulowano,
aby efektywne programy nadodrzańskie uwzględniały problemy życia i kultury mieszkańców. Zauważono błąd pomijania potrzeb i oczekiwań ludności miejscowej przy modernizacji rzeki. Efektem były m.in. postawy bierne,
brak zaangażowania, brak wiedzy (Jacher, Kutyma, 1977: 159–161; Jacher,
1976b; 1984: 130–138). Potwierdzał to również Janusz Kroszel, który pisał:
„związek interesów ludności regionów z wykorzystaniem rzeki jest niewielki i bardzo zróżnicowany w czasie i przestrzeni (…) rzeka nie wzbogaca
też budżetów terenowych (…) transport rzeką nie wpływa stymulująco na
dynamikę rozwoju gospodarczego (…) funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe
rzeki są w większości województw niewielkie” (Kroszel, 1984). Na utrwalenie i postęp tych problemów Władysław Jacher zwrócił uwagę również
w 2008 roku: Odra nie ma już dla ludzi mieszkających nad nią znaczenia,
wpływu na ich życie, pracę i kulturę. Pełniła już wówczas słabe funkcje komunikacyjne i jeszcze słabsze rekreacyjne, turystyczne czy kulturowe. Przy
ówczesnym stopniu zagospodarowania w żaden sposób nie wpływała pobudzająco, nie stanowiła uświadomionego elementu krajobrazu (prócz zagrożenia powodziowego), a wręcz odczytywana była jako bariera rozwojowa (Jacher, 2008).
Dla, choćby fragmentarycznego, zobrazowania długoletnich zaniedbań
w kwestii wykorzystania gospodarczego Odry, a przez to również degradacji całego Nadodrza, warto zaprezentować natężenie ruchu żeglugowego na Odrze w latach 1973–2008. Omawiana sytuacja została zobrazowana na wykresie 1. Nieznaczną poprawę sytuacji można zaobserwować przy
ostatniej analizie przewozów ładunków transportem wodnym śródlądowym
w Polsce ogółem – wykres 2. Przedstawione dane wskazują pośrednio na
życie gospodarcze i przyczyny zaniku życia gospodarczego nad Odrą oraz
wiążące się tym patologie społeczne.
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Wykres 1. Natężenie ruchu żeglugowego na Odrze na podstawie liczby statków prześluzowanych w Brzegu Dolnym w latach 1973–2008 (w górę rzeki i w dół ogółem)
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Ź r ó d ł o: E. Marszałek: Odra jako szlak komunikacyjno-transportowy oraz turystyczny. „Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”
2010, nr 13/2010.

Wykres 2. Przewóz ładunków transportem wodnym śródlądowym w Polsce
w latach 2010‒2016
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Transport śródlądowy w Polsce
2010‒2017).

Udział żeglugi śródlądowej w stosunku do ogółu realizowanych przewozów
towarowych w Polsce, w ostatnich latach ulegał systematycznej redukcji.
W roku 2000 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,8%, natomiast
w 2016 wyniósł 0,34%. Dla porównania w Holandii udział ten wynosi 42%,
a w Niemczech 12% (Deja, Kopeć, Michałowski, 2017: 516–517).
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Odra współczesna
Można zastanowić się, czy praca naukowa Profesora (w tematyce nadodrzańskiej) nie „poszła na marne”? Czy współczesne zagospodarowanie
rzeki pozwoli, aby była ono czymś więcej niż egzemplifikacją lęku przed powodzią? Otóż, mimo iż w czasach współczesnych główną motywacją prac
na Odrze były skutki powodzi z 1997 i 2010 roku, to aktualne efekty, jak
i plany rozwojowe, daleko wykraczają poza strach, choć jeszcze w strategiach miejscowości nadodrzańskich na lata 2014–2020 (np. Opola) pokutuje wizja rzeki głównie w kontekście powodziowym. Ta sytuacja ulega dynamicznej zmianie na rzecz wizji rozwojowych w kontekście transportu, gospodarki i turystyki – powstał m.in. Program dla Odry 2006, opisany m.in.
w Strategii Modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego (Zalecki, Winter,
2000: 8–9). Jego zasadniczym celem było zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniające potrzeby: zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony czystości wód, transportu rzecznego, ogólnogospodarcze, konsumpcyjne.
Bardzo ważnym postulatem było stworzenie warunków dla stabilnej żeglugi
na odcinku Gliwice–Koźle–Wrocław–Szczecin (Zalecki, Winter, 2006). Jednym z ostatnich dokumentów rządowych, zawierających kontynuację prac
nad modernizacją m.in. Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30) jest Ekspertyza w Zakresie Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata
2016–2020 z perspektywą do roku 2030. W dokumencie planowane jest
do 2020 roku: zakończenie budowy zbiornika wodnego Racibórz jako części kanału Odra–Dunaj, budowa Kanału Śląskiego, porozumienie ze stroną
czeską w sprawie rozpoczęcia budowy kanału Odra–Dunaj, modernizacja
Kanału Gliwickiego, selektywna przebudowa istniejących śluz do klasy Va,
zakończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach (otwarty w maju 2018)
i rozpoczęcie budowy kolejnych stopni wodnych (m.in. Lubiąż i Ścinawa),
selektywna kanalizacja i regulacja Odry swobodnie płynącej w miejscach
najbardziej limitujących, kanalizacja Odry granicznej stopniami wodnymi lub
(opcjonalnie) budowa kanału lateralnego na tym odcinku. Prócz oczywistych
korzyści gospodarczych i środowiskowych prognozowane są efekty pozaekonomiczne, do których należą: poprawa ogólnego rozwoju regionu, wyrównanie różnic i szans rozwojowych regionu, wzrost aktywności gospodarczej, promowanie idei zrównoważonego rozwoju, powstanie nowych miejsc
pracy i zahamowanie tempa ujemnej migracji, poprawa spójności obszaru oddziaływania gospodarczego, poprawa dostępności transportowej, bezpieczny, tani i ekologiczny transport, intensyfikacja turystyki wodnej, poprawa retencji na obszarach rolniczych jak i cennych przyrodniczo, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprawa zaopatrzenia w wodę,

Aleksander Wolski: Badania społeczne Odry w dorobku profesora Władysława Jachera

wzrost integracji mieszkańców z obszarem Nadodrza (Ekspertyza… 2016:
2–10, 34–40, 53–54, 58–61).
Jak łatwo zauważyć w ostatnich latach dynamika działań na Odrze
znacznie przyspieszyła. Kwestią dyskusyjną jest planowane utrzymanie
dynamiki tego rozwoju, jednak już osiągnięte efekty są krokiem milowym
w stosunku do dziesięcioleci wcześniejszych zaniedbań.

Zakończenie
Ostatnie działania wydają się tchnąć optymizmem, szczególnie iż są jakby odpowiedzią na apele środowiska Instytutu Śląskiego w Opolu (w tym
Władysława Jachera) z lat 70. Nie należy w tym miejscu zapominać również o staraniach środowiska wrocławskiego z tego okresu – w tym Mariana Miłkowskiego i Jana Waszkiewicza. Niestety, z analiz autora artykułu,
opartych na indywidualnych doświadczeniach w pracach nad programami odrzańskimi, jak i na badaniach terenowych, można wysnuć wniosek,
iż mało kto ze współczesnych zdaje sobie sprawę z „odrzańskiego” dorobku Władysława Jachera. Jest to przykre z kilku względów: po pierwsze, kilka lat bardzo rzetelnych badań zostało prawie zapomniane; po drugie, „wywarza się otwarte drzwi” nie czerpiąc z tego dorobku; po trzecie, brak rzetelnych analiz społecznych w planach rozwoju Odrzańskiej
Drogi Wodnej może spowodować ich zawieszenie w „próżni społecznej”.
Wszystkie (nawet najbardziej technicznie precyzyjne) plany mogą okazać się
chybione bez współpracy z ostatecznymi beneficjentami – mieszkańcami
Nadodrza. Taką prawidłowość sygnalizował już w latach 70. XX wieku,
wspominany Władysław Jacher, na podstawie badań terenowych ludności
nadodrzańskiej (Jacher, 1976a).
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Social study of the Oder River in the research
of Professor Władysław Jacher
Summary

The article covers the analysis of Władysław Jacher’s research in the Oder context. The analyzed
studies of local communities were carried in the 1970s, under the auspices of the Silesian Institute in
Opole. A small fragment of them appeared in print. Most remain in the typescript in the archives of the
Opole Silesian Institute – currently in liquidation. The axis of the analyzed research is the social situation
of the population living near Oder, relations with the river (Odra) – fears and expectations related to the
river’s neighborhood.
Keywords: Oder River inland area, Władysław Jacher, the local community of Oder River
inland area

Streszczenie

Artykuł obejmuje analizę badań Władysława Jachera w kontekście nadodrzańskim. Analizowane badania społeczności lokalnych były realizowane w latach 70-tych XX wieku, pod auspicjami Instytutu Śląskiego
w Opolu. Mały ich fragment ukazał się drukiem. Większość pozostaje w maszynopisie w zbiorach archiwalnych opolskiego Instytutu Śląskiego – obecnie w likwidacji. Osią analizowanych badań jest sytuacja społeczna ludności nadodrzańskiej, relacji z rzeką (Odrą) – lęków i oczekiwań związanych z sąsiedztwem rzeki.
Słowa kluczowe: Nadodrze, Władysław Jacher, społeczność lokalna Nadodrza

Aleksander Wolski – Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, długoletni wykładowca (w kraju i za
granicą), promotor i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Autor artykułów z zakresu socjologii
(głównie na temat mezostruktur społecznych, społeczności lokalnych, zastosowania komunikacji społecznej i konsultacji społecznych, społecznych analiz obszarów nadrzecznych). W obszarze działalności akademickiej zajmował stanowiska: kierownika ośrodka zamiejscowego, pełnomocnika dziekana, pełnomocnika rektora, aktualnie dziekana. Prócz obszaru akademickiego zaangażowany w pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu, analizy społeczne dla przemysłu energetycznego i wydobywczego. Długoletni praktyk
z zakresu rozwoju osobistego. W charakterze eksperta wielokrotny uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych. Od 2016 roku współpracuje z władzami samorządowymi Śląska, Opolszczyzny, Dolnego Śląska,
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Socjologiczne aspekty badań
górnictwa węgla kamiennego
Pod koniec lat 70., zespół pod kierunkiem prof. Władysława Jachera
przeprowadził badania skutków wprowadzenia czterobrygadowego systemu
pracy w górnictwie węgla kamiennego. Tytuł niniejszego tekstu jest parafrazą tytułu publikacji poświęconej ich analizie (Ciarkowski, Jacher i in. 1981).
Podobnie jak w innych opracowaniach (Wróblewski, 2015), przywołana wyżej monografia służy za punkt odniesienia i źródło inspiracji. Celem niniejszego tekstu jest refleksja nad socjologicznym podejściem do przemysłu
ekstraktywnego ze szczególnym skupieniem uwagi na górnictwie węgla kamiennego. Stawiam tezę, że w Polsce ten nurt badań rozwijał się z pewnym opóźnieniem, szczególnie w porównaniu do Wielkiej Brytanii; dziś to
opóźnienie ulega dalszemu pogłębieniu. W polskiej socjologii możemy obserwować wręcz spadek zainteresowania tematem w ostatnich latach, czego
wskaźnikiem jest niewielka liczba publikacji oraz nieobecność najbardziej
aktualnych tematów i kierunków badań nad przemysłami ekstraktywnymi.
Niewątpliwy wpływ na ten stan rzeczy może mieć powszechnie diagnozowany kryzys socjologii pracy w Polsce (Mrozowicki, 2015), a przynajmniej część
refleksji nad przemysłem ekstraktywnym prowadzona była pod tym kątem.
Źródeł owego zapóźnienia można poszukiwać zarówno w okresie realnego socjalizmu, jak i w czasie transformacji. Przede wszystkim wynika ono z faktu opóźnienia przemian społeczno-gospodarczych w Polsce
w stosunku do krajów Europy Zachodniej, które dużo wcześniej przeszły
proces systematycznej likwidacji górnictwa węgla kamiennego. Zainteresowanie zjawiskami restrukturyzacji przemysłu wydobywczego i jego społecznych skutków pojawiło się dopiero w okresie transformacji systemowej. Ponadto czynnikiem o dużym znaczeniu jest polska tradycja badań nad gór-
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nictwem, choć o niższym statusie niż „brytyjskie badania nad mining community, które stały się w zasadzie subdyscypliną socjologiczną” (Nawrocki,
2006: 49). Nie można nie wspomnieć także o wrażliwości środowisk górniczych na publikacje poświęcone tej tematyce, czego najlepszym przykładem jest opór, jaki do dziś budzi opis zjawiska klientelizmu w górnictwie
węgla kamiennego, dokonany przez Kaję Gadowską (2002).
W artykule przeprowadzona zostaje analiza rozwoju badań socjologicznych nad górnictwem węgla kamiennego w Polsce w odniesieniu do trendów panujących na świecie1. Jest to, oczywiście, perspektywa selektywna
i skażona subiektywnością. Jednakże celem nie jest kompleksowe i wyczerpujące kompendium badań, ale raczej przegląd trendów występujących
współcześnie i skłonienie do refleksji nad stanem owych badań w kraju.
Wybór górnictwa węgla kamiennego w kontekście analizy badań przemysłów ekstraktywnych jest nieprzypadkowy, bowiem zarówno w Polsce, jak
i na świecie, to górnictwu węgla poświęcono największą liczbę publikacji.
Jednakże, szczególnie w ostatnich latach, pojęcia badań nad przemysłem
ekstraktywnym i badań nad górnictwem węgla przestają być tożsame (Pijpers 2011, 2014, 2016).

Początki socjologicznych badań
nad górnictwem i górnikami
W okresie międzywojennym trudno znaleźć osobne studia czy opracowania socjologiczne poświęcone górnictwu. Górnicy pojawiają się co prawda jako element struktury społecznej w opisie socjograficznym Śląska (Rybicki, 1938), jednak brakuje studium poświęconego tout court górnictwu.
Jednocześnie to właśnie wtedy powstaje pierwsza polska monografia społeczności górniczej autorstwa Józefa Chałasińskiego (1935). Choć studium
to nie odnosiło się wprost do problematyki górnictwa, to podejmowało kwestie życia społecznego w zbiorowości górniczej (tytułowa osada „Kopalnia”
to Murcki, dziś dzielnica Katowic). Zgodnie ze swoją metodyką opracowania takich monografii, Chałasiński jak w soczewce skupił opis struktury społecznej oraz jej przemian, postaw, dążeń i interesów w kontekście problemów i konfliktów wewnątrz badanej zbiorowości. Dla Murcek takim konfliktem był antagonizm polsko-niemiecki. Górnictwo nie stanowiło bezpośredW szczególności obejmuje to badania prowadzone w krajach anglosaskich: Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii.
1
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niego przedmiotu badań, jednakże nie można było pominąć jego wpływu
zarówno na stosunki pracy, klasowe i narodowościowe.
W okresie międzywojennym pojawiają się także publikacje poświęcone społecznym problemom górnictwa, jak np. Akcja społeczno-kulturalna
w górnictwie angielskim Kazimierza Korniłowicza (1929), jednak trudno zaliczyć je do publikacji socjologicznych.
W okresie realnego socjalizmu znaczenie górnictwa węgla kamiennego
wzrosło. Podobnie jak w okresie II RP, eksport węgla stał się głównym źródłem waluty dla odbudowującej się gospodarki. Rozwój górnictwa (powstawanie nowych kopalń, wzrost wydobycia i zatrudnienia w sektorze) trwał
bezustannie aż do końca lat 70. Systematycznie też poprawiała się sytuacja materialna górników i rósł prestiż społeczny zawodu (Sutowski, 2015).
Znaczenie, jakie miała branża dla kolejnych programów rozwoju przemysłu
ciężkiego oraz jako źródła dewiz niezbędnych dla obsługi kredytów zagranicznych, prowadziło nie tylko do propagandowego dowartościowania branży, ale także miało przełożenie na zainteresowanie socjologów. Górnictwo
i górnicy stali się przedmiotem badań w ramach rozwijającej się w latach 60.
socjologii pracy. Dominujące wtedy podejście systemowe ujmowało zakład
pracy jako system społeczny (Jacher, 1988), a zadaniem socjologów pracy było integrowanie pracowników oraz zwiększenie efektywności. Powstałe wtedy prace podejmowały problematykę społecznych aspektów rozwoju
technologicznego w górnictwie (Kraus, 1968) oraz wpływu tych przemian na
pozycję społeczną górników (Stojak, 1965), a także szkolenia załóg kopalń
w celu zwiększenia wydajności i lepszego wykorzystania nowego parku maszynowego (Śpiewak, 1965a). Analogiczny nurt socjologicznych badań nad
górnictwem, inspirowanych systemową koncepcją Talcotta Parsonsa i skupionych na organizacji pracy w kopalniach oraz ich otoczeniu, można zaobserwować w Wielkiej Brytanii dekadę wcześniej (Brown, 1992). Rozbieżność czasowa publikacji spowodowana była wcześniejszym rozpoczęciem
mechanizacji górnictwa (w latach 50. w Wielkiej Brytanii i 60. w Polsce).
Wtedy też powstały opracowania poświęcone społecznym aspektom i skutkom wprowadzania nowych technologii wydobycia (Trist, Bamford, 1951).
Górnictwo węgla kamiennego było w tych opracowaniach wykorzystywane jako obszar badań nad relacją między nowymi technologiami a ustalonymi stosunkami pracy, grupami koleżeńskimi (brygadami). Wnioski uzyskane w obydwu krajach były podobne: wskazywały na znaczenie struktury zawodowej dla kształtowania norm, postaw i reakcji górników wobec
zmian zachodzących w ich zawodzie. Socjologowie nie stronili także od podejmowania kwestii problemowych, w szczególności oporu wobec wdrażanych zmian technologicznych i organizacyjnych (Scott i in., 1963). W Polsce przykładem mogą być przywołane na samym wstępie badania zespołu pod kierunkiem Władysława Jachera nad czterobrygadowym systemem
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(Ciarkowski, Jacher i in., 1981). Krytyczna analiza wprowadzonej zmiany organizacyjnej była nie po myśli ówczesnych władz, które nie chciały przyjąć raportu. Jego publikacja (po pewnych zmianach) możliwa była dopiero w 1981 r. W tym obszarze właśnie ujawniają się rozbieżności pomiędzy
polską a brytyjską tradycją. W przeciwieństwie do Polski, gdzie temat konfliktu w zakładzie pracy nie był w zasadzie podejmowany, w brytyjskich badaniach pojawiał się stosunkowo często2.
Badania górników z perspektywy socjologii zawodów trwały przez cały
okres PRL, głównie za sprawą Śląskiego Instytutu Naukowego. Badacze
wywodzący się z tego ośrodka kontynuowali zarówno socjograficzne ujęcie struktury społecznej Górnego Śląska, wraz z opisem jej przekształceń
(Mrozek, 1965b), jak i bezpośrednią refleksję nad zmianami pozycji społecznej, przemianami świadomościowymi struktury zawodu górnika czy uczestnictwem w kulturze (Śpiewak, 1965b; Więcek, 1965b, 1970; Mrozek, 1962,
1984; Hibner, 1984). Badania przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem
Wandy Mrozek zrealizowano nie tylko w Murckach (nawiązując tym samym
do przedwojennych badań Józefa Chałasińskiego), ale również w Czerwionce i Dębieńsku. Zebrany materiał przedstawiony został w pierwszym numerze „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” pod red. Pawła Rybickiego
(1963). Jest on w zasadzie doskonałym przykładem tematów podejmowanych wokół problematyki górnictwa w Polsce. Przede wszystkim obejmował
kwestie charakterystyki załóg badanych kopalń, ale także funkcjonowanie
rodzin górników oraz społeczności górniczych. Problematyka załóg odnosi
się do socjologii zawodu, jednak drugi z obszarów, wychodząc od problemu górnictwa, przekracza ramy zawodowe.

Rozwój badań nad górnictwem węgla kamiennego
w Polsce przed 1989 r.
Badania rodzin górniczych wpisują się w szerszy obszar badań tradycji i kultury społeczności Górnego Śląska oraz wyzwań, jakie dla nich stanowiła industrializacja (Bukowska-Floreńska, 1987). Rodziny górnicze były
analizowane w odniesieniu do dwóch głównych płaszczyzn: śląskiej tradycji
oraz lokalności. Studia Wandy Mrozek (1965a), poświęcone rodzinom gór2
Jest to ciekawostka z punktu widzenia historii idei, gdyż w Polsce pomimo rytualnego
odwoływania się do marksizmu, problem konfliktu był w zasadzie nieobecny w analizach, natomiast w Wielkiej Brytanii odwoływanie się do teorii funkcjonalizmu, z jego naciskiem na integrację, nie stało na przeszkodzie analizowaniu napięć i konfliktów wewnątrz systemu zakładu pracy.
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niczym, przypominają w swoim kształcie studia nad społecznościami górniczymi prowadzone w Wielkiej Brytanii, a w szczególności klasyczną i założycielską dla nurtu mining community studies książkę Normana Dennisa,
Fernando Henriquesa i Clifforda Slaughtera Coal is Our Life (1956). Pomimo różnic w podejściu teoretycznym dla obu prac kluczowym elementem
jest odczytywanie społeczności lokalnych poprzez miejsce pracy (kopalnię),
rodzinę, tradycję i stosunki sąsiedzkie. W obydwu pracach dostrzec można
obserwacje wzajemnego nakładania się i przenikania tych warstw analizy.
Zestawienie tych prac jest pouczające pod wieloma względami. W płaszczyźnie etnograficznej pozwala dostrzec elementy uniwersalne dla osad górniczych – względnie wyizolowanych społeczności, których życie koncentruje
się wokół kopalni, a zawód i pozycja społeczna jest reprodukowana w kolejnych pokoleniach – jak i lokalne różnice: konflikt z ludnością napływową
(„werbusami”), która przyjechała do pracy w kopalni z innych regionów kraju
oraz specyfika tożsamości i tradycji lokalnej (co było nieobecne w publikacjach brytyjskich). Praca Wandy Mrozek, poświęcona problematyce środowisk górniczych na Górnym Śląsku, rejestruje również zmiany społeczne
zachodzące w owym środowisku, związane z przekształceniami tradycji: początkami zmiany ról kobiecych, pokoleniowym zróżnicowaniem ocen pracy
kobiet czy powolnym zaniku tradycji dziedziczenia roli zawodowej. Ten ostatni proces wiązany był przez autorkę z przekształceniami charakteru pracy
górników, która – wraz z postępującą mechanizacją – z zawodu rzemieślniczego ulega zmianie w zawód ogólnodostępny (najlepiej świadczą o tym
zgormadzone negatywne wypowiedzi starszych górników na temat skróconego okresu osiągania statusu zawodowego). Nie bez znaczenia były także kwestie „śląskości” zawodu, który w toku zmian (w szczególności napływu „werbusów”) uległ heterogenizacji wraz z odwrotem od górnictwa rodzin
śląskich i zanikiem dziedziczności zawodu (Mrozek, 1965a: 198).
Do problematyki śląskości przyjdzie jeszcze powrócić, jednakże trzeba zaznaczyć, że nie tylko do tego regionu ograniczały się socjologiczne
studia nad zbiorowościami górniczymi w Polsce. Znaczący wkład wniosło
środowisko krakowskie, skupione wokół Kazimierza Dobrowolskiego. „Można w nich odnaleźć szczególną dbałość o ukazanie podłoża historycznego omawianych procesów. W prowadzonej analizie przenikają się sposoby
ujmowania rzeczywistości proponowane przez historię, socjologię, etnografię czy nauki ekonomiczne” (Nawrocki, 2006: 33–34). Zastosowanie tej metodologii można dostrzec w analizach społeczności Libiąża (Stojak, 1964)
i Sierszy (Pietraszek, 1961; 1966; 1969). Studium Antoniego Stojaka poświęcone było problematyce integrowania się społeczności lokalnej z ludnością
napływową (z terenów Ostrawy), jednakże przede wszystkim problematyce wpływu pracy na kopalni na życie ludności osady (por. Nawrocki, 2006:
33–34). Niemniej istotna, z punktu widzenia socjologicznego namysłu nad
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przemysłem ekstraktywnym, była identyfikacja społecznych oraz kulturowych skutków industrializacji. Antoni Stojak identyfikuje proces przekształcania postaw górników wobec swojej pracy oraz relacji pomiędzy członkami załogi kopalni w kontekście zmiany systemu wydobycia z filarowego
na ścianowy. Wykazuje także znaczenia, jakie dla przywiązania do wykonywanej pracy ma sytuacja rodzinna i zasiedziałość górników w zbiorowości lokalnej (najlepsi górnicy to ci, którzy mają własny dom i kawałek ziemi) (Stojak, 1964: 83–84). Monografia Stojaka posiada także tę zaletę, że
rejestruje pewną fazę przekształcania się zbiorowości wiejskiej w miejską.
Podobny proces powstawania osady górniczej (na obszarach dawnych wsi)
prześledził Edward Pietraszek. Dzięki historycznemu zacięciu wspomnianych autorów, zyskujemy opis przekształceń, jakim podlegały tradycyjne
społeczności lokalne pod wpływem rozwijającego się górnictwa węgla kamiennego i napływu robotników do powstałych zakładów pracy. Prace te
również mają swoje brytyjskie odpowiedniki, jak na przykład Masters and
Servants Huw Beynona i Terry’ego Austina (1994) – socjologiczno-historyczne studium Durham, wraz z opisem powstawania społeczności górniczej
i narodzin ruchu robotniczego. Jednakże tutaj zaobserwować można też zasadnicze różnice między polską a brytyjską tradycją. Polegają one nie
tyle na wiejsko-robotniczym charakterze osad w Polsce, w przeciwieństwie do arystokratyczno-chłopskich relacji między właścicielami i robotnikami w Wielkiej Brytanii, ile na zaniechaniu opisów i analizy ruchu związkowego.
Zakres dorobku socjologicznych badań nad zbiorowościami górniczymi
należy uzupełnić o studia poświęcone starym dzielnicom przemysłowym.
Choć pracom tym bliżej do opracowań systemu normatywnego mieszkańców ubogich dzielnic robotniczych (Dunlop, Young, 1957) niż typowych badań nad problematyką przemysłów ekstraktywnych, to uwaga, na jaką zasługują, wynika z górniczego (w większości) charakteru badanych osiedli3
(Wódz, 1982; 1983; 1985; 1986). Zjawiska patologii zostały zanalizowane
w kontekście norm i wartości, relacji przestrzennych i poczucia odrębności
oraz przynależności lokalnej mieszkańców (por. Nawrocki, 2006: 36). Problematyka górnictwa pojawia się w tych studiach głównie w kontekście pracy – rytmu życia przez nią wyznaczanego i szacunku, jakim praca się cieszy w systemie normatywnym mieszkańców. W pracach tych pobrzmiewają
wątki specyfiki miast górniczych i przemysłowych w rozumieniu Pawła Rybickiego, który wskazywał na ich specyficzną genezę i początkowo lokalny i wiejski charakter, który – wraz z postępami uprzemysłowienia i urbanizacji – przekształca początkowo homogeniczne zbiorowości o charakteDo takich należy zaliczyć trzy z badanych dzielnic: Załęże i Bogucice w Katowicach oraz Stare Siemianowice w Siemianowicach Śląskich.
3
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rze społeczności lokalnej w skupiska miejskie o heterogenicznym charakterze (Rybicki, 1972: 46–51).
Ważnym aspektem badań prowadzonych przed rokiem 1989 była kwestia etosu górniczego. Choć wątki te pojawiały się już we wcześniej przywoływanych pracach (Mrozek, 1956a), to jednak bezpośrednio jako osobny
przedmiot refleksji podjęte zostały przy okazji badań zespołu pod kierunkiem Władysława Jachera nad czterobrygadowym systemem pracy (Jacher,
1984). Etos górniczy zrekonstruowany w tym opracowaniu wskazuje na podobieństwa i różnice etosu górnika i etosu robotnika (sensu largo). Wskazując na przekształcenia etosu górniczego po II wojnie światowej w związku z heteronomizacją struktury zawodowej, Jacher zauważa, że napływowi górnicy wnieśli nowe elementy kulturowe do owego etosu (Jacher, 1984:
114). Zidentyfikowane w badaniach elementy etosu okazują się być spójne. Najważniejszą wartością pozostaje rodzina i spokojne życie. Życie rodzinne – pomimo zmian – pozostaje główną osią, wokół której etos ów się
ogniskuje. Jednak, jak zauważa autor, zamiast o rodzinie górniczej (jak
przed drugą wojną światową) mówić należy raczej o rodzinie górnika. Najważniejszą motywacją pracy pozostaje wynagrodzenie, które pozwala zapewnić środki do życia rodzinie, a duże znaczenie ma współpraca z innymi
członkami braci górniczej. Istotne jest poczucie honoru zawodowego, rozumianego jako prestiż i etyka zawodowa osadzona w obyczaju, oraz – pomimo zmian pokoleniowych i społecznych wśród kadr kopalń – ciągłość wartości. Tym samym odnotowane przemiany etosu mają charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny.
Opisane dotąd badania znajdowały swoje odpowiedniki w literaturze brytyjskiej. Pojawić się może pytanie, czy w takim razie można zaobserwować
wątki specyficzne dla polskiej i brytyjskiej socjologii przemysłów ekstraktywnych? Do takich badań należy zaliczyć pamiętniki górników, gdyż metoda biograficzna i „konkursy na pamiętniki (…) traktowane są jako swoista
specjalność polskiej socjologii” (Włodarek, Ziółkowski, 1990: 4). Najważniejsze w tym nurcie badań jest opracowanie biografii górników autorstwa Józefa Chałasińskiego i Marii Żywirskiej (1949). Wśród 115 życiorysów, które
wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Związek Zawodowy Górników w Polsce, ponad 100 stanowiły odpowiedzi górników zatrudnionych przy wydobyciu węgla kamiennego, a ponad 70 z nich pochodziło ze Śląska. Życiorysy owe opisują przełom końca wieku XIX i pierwszą połowę wieku XX.
Okres powstania publikacji rzutuje na uwypuklenie wątków klasowych oraz
trudnej sytuacji górników przed II wojną światową (dziesięcio- lub dwunastogodzinne dniówki, bezrobocie, redukcje w okresie kryzysu, niewystarczające wynagrodzenie, praca dzieci, często poniżej minimalnego wieku
16 lat). Jednakże obok tych elementów wyraźnie widoczne są niejednokrotnie trudne relacje z górnikami napływowymi z zaboru rosyjskiego i au-
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striackiego (gorolami), brak wykształcenia, problemy z alkoholizmem (już
u nastoletnich chłopców) oraz opisy życia przemytnika (szczególnie ciekawy pod tym względem życiorys Boronia) i emigranta. Życiorysy, które stanowić mogą dziś równie dobrze materiał dla historyka, przedstawiają świat
górniczy przedwojenny, w pełni tradycyjny. Świat rodzin górniczych, w których zawód ten wykonują całe grupy spowinowaconych ze sobą osób, w których zawód jest dziedziczony przez syna, a pierwszy zjazd do kopalni staje się momentem wejścia w dorosłość. Radość i duma z odziedziczonego
zawodu są równie ważnym elementem przebijającym się w analizowanych
biografiach, jak opis trudów życia górniczego. Wątkiem poddawanym analizie był stosunek do Niemców, ale przede wszystkim do polskości. Wątki te
podejmowane były również w późniejszych publikacjach, odwołujących się
do metody biograficznej (Gołębiowski, 1973).
Choć biograficzne opracowania życiorysów i pamiętników górniczych
stanowią specyfikę polskiej socjologii, to jednak w literaturze brytyjskiej
na uwagę zasługuje dzieło Billa Williamsona Class, Culture and Community (1982). Oryginalność jego podejścia polega na połączeniu metody biograficznej ze szczegółową analizą opisu przemian tradycyjnej społeczności górniczej (Throckley) w oparciu o życiorys dziadka. Williamson wykazywał, jak czynniki ekonomiczne kształtowały życie wioski i jej mieszkańców,
a jednocześnie jak górnicy i ich rodziny radzili sobie w tych warunkach.
Pod tym względem dzieło Williamsona przewyższa dorobek polskiej socjologii biograficznej. Koncentrując się na przemianach społeczności lokalnej
w czasie (czego dopatrzeć też można się w polskich opracowaniach), jednocześnie buduje model społecznej struktury badanej miejscowości. Analiza
owej struktury pozwala na zobrazowanie, jak przemiany z poziomu makro
(np. upaństwowienie kopalń po II wojnie światowej) przejawiają się w mniejszej skali na poziomie zbiorowości lokalnej.
Podsumowując omówione dotąd wątki, można zauważyć względną odpowiedniość polskiej i brytyjskiej literatury socjologicznej poświęconej górnictwu. Nawet jeśli wątki te pojawiały się w Polsce później (np. z powodu
wolniejszego procesu mechanizacji), czy też zyskiwały specyficzny lokalny koloryt (np. nakładanie się rozważań nad społecznością górniczą i śląskością), były one względnie zbieżne. Jednakże już w okresie przed 1989
ujawniają się istotne różnice. Brakło bowiem w polskiej socjologii prac, które
dążyłyby do zerwania z wizerunkiem archetypicznego robotnika. Na gruncie brytyjskim na szczególną uwagę zasługuje pod tym względem Independent Collier pod redakcją Roydena Harrisona (1972), gdzie przedstawiony
zostaje bardziej złożony obraz tożsamości ekonomicznej górników. Analizując autodefinicję statusu, wykazano rozdarcie górników, którzy postrzegali samych siebie jako odmiennych od innych robotników, a jednocześnie
nie mogli przyjąć tożsamości rzemieślnika. Choć podkreślanie wagi robot-
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niczego statusu górników w dobie Polski Ludowej nie powinno zaskakiwać,
to jednak trzeba postawić pytania o współtworzenie przez socjologów archetypu górnika, którego elementy można dostrzec w myśleniu potocznym nawet dziś. Podobne pytania można stawiać w odniesieniu do uznania rodziny
za szczególną wartość zarówno w kontekście społeczności górniczych, jak
i śląskości. Wartość ta, niewątpliwie ważna, nie jest bowiem wyróżniająca,
gdyż w wielu kulturach można dostrzec szczególne znaczenie przypisywane
rodzinie. Podobną archetypizację dostrzec można również w zakresie etosu górniczego (oraz, szerzej, etosu śląskiego), w którym szczególne miejsce przysługuje pracy czy kopalni-żywicielce. Niewątpliwie pewne elementy owej archetypizacji odnaleźć można także w nieomówionych tu pracach
etnograficznych (Simonides, 1988; Ligęza, Żywirska, 1964; Gerlich, 2003).

Socjologiczna refleksja nad transformacją
i restrukturyzacją górnictwa
Przemiany systemowe w Polsce wpłynęły znacząco na przeformułowanie zainteresowań socjologów górnictwem. Z jednej strony, wielkoprzemysłowa klasa robotnicza stała się tematem ewidentnie démodé, a sama socjologia pracy kojarzyła się wielu badaczom z socjologią urzędową minionej
epoki (Mrozowicki, 2015: 17), z drugiej zaś – pojawiły się nowe tematy, związane z przekształceniami społeczno-gospodarczymi. W przypadku przemysłów ekstraktywnych tematem takim stała się restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego oraz związane z tym procesem napięcia społeczne.
W dość rozpowszechnionym w początku lat 90. podejściu socjologów
i politologów, podobnie jak w kolejnych programach rządowych, „podkreślono, że podstawowym warunkiem powodzenia procesu transformacji jest reforma górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa żelaza i stali” (Kolczyński,
1996: 24). Utożsamienie restrukturyzacji górnictwa (oraz hutnictwa) z transformacją społeczno-gospodarczą Górnego Śląska i Zagłębia (albo formalnie: terenów dawnego woj. katowickiego) obecne było w socjologicznej refleksji przez całe lata 90. Na samym początku transformacji elity branżowe postrzegane były w roli hamulcowego zmian, petryfikującego lokalny układ sił. Marek S. Szczepański tak określił jeden z warunków pomyślnej restrukturyzacji systemu wytwórczego w regionie: „W najbliższej perspektywie konieczne jest osłabienie grup lokalnej biurokracji powiązanej
przede wszystkim z kompleksem górniczo-hutniczym. Nieodzowne jest pozbawienie tej grupy społeczno-zawodowej i zarazem politycznej możliwości
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definiowania i realizowania podstawowych celów i kierunków inwestowania w regionie oraz – a może przede wszystkim – ograniczenie uprawnień
redystrybucyjnych” (Szczepański M., 1991: 390). W kolejnych publikacjach
zespół pod jego kierownictwem identyfikował jednocześnie niewydolność
kolejnych programów rządowych w zakresie restrukturyzacji, braki elit lokalnych zdolnych do przezwyciężenia dominacji obu gałęzi przemysłu ciężkiego oraz postrzegania regionu w kategoriach bazy surowcowej zarówno
w perspektywie centralnej (rządowej) jak i lokalnej (branżowej). Stan województwa opisano jako dotknięte klęską ekologiczną z deficytami infrastrukturalnymi i chaotyczną urbanistyką oraz strukturą zatrudnienia o nadmiernej dominacji zatrudnionych w przemyśle. Taka diagnoza stała się punktem
wyjścia dla opracowania własnego scenariusza restrukturyzacji regionu oraz
skutków potencjalnego niepowodzenia procesów restrukturyzacji (Błasiak
i in., 1994).
Przedmiotem analiz, podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, stały
się strajki górników, związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Odwołując się do kategorii ludzi zbędnych Stefana Czarnowskiego i ludzi luźnych
Stanisława Grodziskiego (1961), autorzy opracowania poświęconego strajkowi z przełomu grudnia 1992 i stycznia 1993 roku zaprezentowali wyniki
interdyscyplinarnych badań socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych (Szczepański M., 1994). Celem opracowania była charakterystyka stanowisk poszczególnych aktorów strajku oraz partii politycznych, a także identyfikacja ich sposobów definiowania sytuacji konfliktowej oraz proponowanych rozwiązań (Nawrocki, 1994: 52–53). Autorzy wykazali, iż klucz interpretacyjny zależny jest od deklarowanych wartości i interesów danej frakcji
politycznej, a strajki zostały zinstrumentalizowane i wykorzystane w politycznej grze. Zaletą publikacji jest przede wszystkim trafna diagnoza rywalizacji między siłami politycznymi i biurokracją górniczą o kontrolę nad branżą
i synekurami dyrektorskimi bądź o miejsca w radach nadzorczych.
Niewątpliwie nowatorskim rozwiązaniem było spojrzenie na restrukturyzację górnictwa przez pryzmat osobowościowych uwarunkowań. Podejście takie zmusza przede wszystkim do przesunięcia uwagi z twardych danych, dotyczących restrukturyzacji (choć i takich danych w opracowaniu
nie brak), na sferę osobowości zaangażowanych podmiotów. Restrukturyzacja jest postrzegana w tym studium jako gra o sumie zerowej, gdyż prowadzona zawsze jest w czyimś interesie i narusza interesy innych aktorów
(Szczepański, 1994: 58). Choć podejście takie dobrze antycypowało oczywisty dziś podział na zwycięzców i przegranych transformacji, to pozwala na
obrócenie tego schematu myślowego, gdyż w takim razie powstrzymanie
się od restrukturyzacji musiałoby być również w czyimś interesie. Pytanie,
czy w takiej sytuacji ostatecznie nie spowodowałoby to upadku całej branży i sumarycznie większej straty wszystkich, prowadzić musi do ponownej
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refleksji nad twierdzeniem, iż restrukturyzacja powinna być rozpatrywana
w kategoriach gry o sumie zerowej. Dużo ważniejsze jednak jest zwrócenie uwagi na postrzeganie restrukturyzacji przez jednostki, które dotknęła
(w kategoriach zagrożenia egzystencjalnego i dyskomfortu psychicznego)
oraz identyfikacja relacji między postrzeganiem restrukturyzacji a cechami
osobowości nowoczesnej.
Publikacją, która zwróciła uwagę w tym okresie, był Opel z górniczym
pióropuszem (Szczepański M., 1997; 1998; 2002). Monografia w kolejnych
wydaniach była poszerzana o nowe treści. W swojej pierwotnej postaci stanowiła omówienie sytuacji województwa, kolejnych programów restrukturyzacyjnych (Markowskiego i Steinhoffa) oraz ocenę kontraktu regionalnego.
Analizując społeczną sytuację w górnictwie, autor wskazywał na degenerację ekonomiczną regionu przy jednoczesnym utrzymywaniu 40–80 tysięcy etatów socjalnych w branży, degradację prestiżowo-symboliczną, związaną z upadkiem (wraz z zanikiem przywilejów) narracji promującej górników
jako elitę klasy robotniczej, niefunkcjonalne w trakcie transformacji cechy
rodzin górniczych (w których mężczyźni byli jedynymi żywicielami rodzin,
kobiety najczęściej nie pracowały, a poziom wykształcenia w obu płciach
był relatywnie niski) oraz degradację warunków mieszkalno-bytowych. Jednocześnie dysfunkcjonalny dla przemian w regionie był, zdaniem Marka S.
Szczepańskiego, regionalny układ polityczny, oparty o „kombatantów władzy”. Wniosek płynący z owych analiz wskazuje na pozorne reformy (pudrowanie górnictwa) i odkładanie niezbędnych, radyklanych przekształceń ad
infinitum, by zachować spokój społeczny i komfort rządzenia. Obok diagnozy, ważnym elementem był również dekalog restrukturyzacji. Niestety został
on sformułowany na dość ogólnikowym poziomie, a niektóre jego punkty
(jak np. porządkowanie przestrzeni urbanistycznej czy poprawa warunków
środowiskowych) same mogłyby stać się osobnymi programami rozłożonymi
na dekady. Kolejne wydania zostały poszerzone o nowsze ustalenia. Ostatnie z wydań (Szczepański M., 2003) jest nieco eklektyczne w swojej formie,
jednak stanowi dobrą kompilację ogólnych wniosków z badań nad procesami przekształceń w branży, prowadzonymi w ciągu drugiej połowy lat 90.
Na uwagę zasługują badania, które dobrze ilustrują pożytki socjologicznego namysłu nad przemysłem górniczym. Pierwsze z nich, poświęcone
było losom życiowym i zawodowym górników odchodzących z kopalń, którzy skorzystali z oferty pakietu socjalnego (Szczepański M. i in., 1999). Badanie okazało się o tyle cenne, iż demitologizowało sposób wykorzystania
odpraw, zarówno w zakresie mitów pozytywnych (tylko nieliczni byli górnicy podejmowali się prowadzenia własnej działalności gospodarczej), jak
i negatywnych (zagraniczne wycieczki i nowe samochody nie były głównymi sposobami wydatkowania odpraw). Badanie to wpisuje się w ciąg refleksji nad skutkami restrukturyzacji, jednak – w przeciwieństwie do wcześ-
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niejszych opracowań – ma węższy zakres problemowy i sygnalizuje zwrot
od ogólnych refleksji nad kierunkiem przekształceń ku badaniom poświęconym bardziej szczegółowym aspektom przebiegu i skutków restrukturyzacji górnictwa. Podobne badanie przeprowadzone zostało przez zespół pod
kierunkiem Konrada Tausza (2000) i ukazywało poważniejsze skutki zmian
(większy odsetek bezrobotnych).
Drugie z przywoływanych przez Marka S. Szczepańskiego badań dotyczyło gminy Miedźna, w której odroczona została likwidacja kopalni „Czeczott” (Szczepański, Tyrybon, 2000). Studium ujawnia obraz społeczności
lokalnej pełnej obaw dotyczących przyszłej likwidacji kopalni. Mieszkańcy
gminy, szczególnie ci, którzy zatrudnieni byli w górnictwie, postrzegali ową
likwidacją jako nieszczęście. Pesymizm dotyczący przyszłości gminy przekładał się na ocenę szans młodych mieszkańców. Ciekawostką jest ujawnienie się różnic ze względu na zakorzenienie w społeczności lokalnej, bowiem migrację z gminy rozważało bardzo niewielu mieszkańców, z wyjątkiem wsi Wola, w której większość mieszkańców to dawni „werbusi”. W tym
sołectwie, deklaracje wyjazdu składało 3/4 respondentów. Badanie nie tylko stanowi studium przebiegu i skutków restrukturyzacji, ale jest zapowiedzią powrotu do badań nad gminami górniczymi.
Diagnozowana wcześniej dysfunkcjonalność elit urzędniczo-branżowych
została poddana badaniu pod kątem zjawisk klientelizmu (Gadowska, 2002).
Wychodząc od teorii funkcjonalno-systemowej Niklasa Luhmanna oraz socjologicznych i antropologicznych koncepcji klientelizmu, autorka poddaje
analizie relacje w środowiskach kadry zarządzającej i nadzorującej sektora
górniczego oraz aktorów otoczenia politycznego związanego z górnictwem.
Przyjmując prawo i pieniądz jako środki międzysystemowej komunikacji, dowodzi, że opóźnienia procesu restrukturyzacji stanowią wynik istnienia sieci
oraz relacji klientelistycznych pomiędzy kluczowymi aktorami politycznymi
i sektorowymi oraz tzw. klientelizmem masowym. Zaobserwowane zjawiska zgodne są z założeniem o odmiennej racjonalności samoreprodukującego się systemu – rozumianego jako zagęszczenie sieci powiązań w celu
zachowania sektora górniczego w możliwie niezmienionej formie – co pozwala na dostęp (nie w pełni kontrolowany) do publicznych funduszy. Ten
funkcjonalny dla aktorów podsystemu układ jest dysfunkcjonalny dla systemu gospodarczego i politycznego. Oficjalne wynagrodzenia, oraz stwarzane
przez sieć kontaktów możliwości ich uzupełniania, sprzyjają zagęszczeniu
sieci klientelistycznych. Przejawia się to w powszechnym zwyczaju zasiadania w szeregu ciał doradczych, komisjach oraz zarządach różnych spółek i instytucji publicznych powiązanych z górnictwem. Ten mechanizm czerpania korzyści indywidualnych z gęstej sieci stosunków klientelistycznych
musi prowadzić, zdaniem autorki, do dążeń aktorów podsystemu do zachowania status quo. Elementem stabilizującym podsystem jest karuzela sta-
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nowisk, czyli sieć przepływów pomiędzy kluczowymi stanowiskami w całym podsystemie. Utrata wpływów politycznych nie prowadzi członków sieci
do utraty wpływu, ale do przesunięcia na mniej eksponowane i znaczące
stanowiska. Dokonana przez autorkę analiza sieciowa danych dotyczących
składu osobowego zarządów badanych spółek prowadziła do postawienia
tezy o autopoietyczności systemu. Podsumowaniem rozważań była klasyfikacja zaobserwowanych typów klientelizmu zarówno indywidualnego, jak
i grupowego.
Naukowa refleksja nad zjawiskiem klientelizmu spotkała się z silną reakcją przedstawicieli badanych środowisk, a nawet jawną niechęcią wobec socjologów i badań społecznych, włącznie z odmowami uczestnictwa
w konferencjach.
Choć restrukturyzacja górnictwa połączona z redukcją miejsc pracy
w branży trwała przez całe lata 90., to jednak największego przyspieszenia proces ten nabrał w latach 1998–1999 wraz z realizacją planu Steinhoffa. W efekcie jego wdrożenia zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło się
o ponad 80 tysięcy. Tak duża liczba opuszczających branżę budziła obawy o losy reformy. Nie dziwi więc fakt, że w tym okresie najliczniej pojawiają się opracowania poświęcone społecznym skutkom restrukturyzacji.
Obok wspomnianych badań w Miedźnej, zrealizowane zostały także – przez
zespół pod kierunkiem Kazimiery Wódz – szerzej zakrojone badania górników, zrealizowane w siedmiu kopalniach zlokalizowanych w pięciu miastach regionu (Wódz, 1997; Faliszek i in., 2001). Próbę badawczą skonstruowano tak, by uwzględniała trzy grupy respondentów: Ślązaków, Zagłębiaków i osoby napływowe, które przyjechały spoza regionu do pracy
w kopalniach (w pierwszym pokoleniu). Odwołując się do koncepcji indywidualnej nowoczesności (Inkeles, 1983), badacze dążyli do ustalenia, jakie są predyspozycje psychospołeczne badanych oraz w jakim stopniu
mogą ułatwiać lub utrudniać procesy restrukturyzacyjne. Istotnymi czynnikami modyfikującymi były: struktura wartości badanej zbiorowości, poczucie tożsamości regionalnej, etos robotniczy i postawy wobec dokonujących
się przemian. W swoim raporcie badacze przedstawili obraz grupy zawodowej nieprzygotowanej do zmian, której przedstawiciele „bezwiednie powielają sposoby myślenia i postępowania znane im z przeszłości” (Wódz,
1997: 171). Znaczna część badanych pozostawała bierna wobec nadchodzących zmian, nie dopuszczając myśli o ich realizacji. Ujawniono także
różnice pomiędzy trzema wyodrębnionymi grupami, gdyż górnicy pochodzący ze Śląska uznani zostali za grupę najsilniej zakorzenioną w tradycji
(niski poziom wykształcenia i kwalifikacji, zasiedziałość w społecznościach
lokalnych i tradycyjny stosunek do pracy zawodowej), podczas gdy zagłębiowscy górnicy byli lepiej wykształceni, choć wykazywali najbardziej roszczeniowe postawy. Niezintegrowani ze społecznością lokalną górnicy na-

235

236

Część III. Na obrzeżach myśli prof. Władysława Jachera

pływowi byli grupą najbardziej zagrożoną z racji niskich kompetencji i braku wsparcia w środowisku lokalnym.
Późniejsza publikacja pełnych wyników badań (Faliszek i in., 2001) powstała już w momencie, kiedy zdiagnozowane problemy można było skonfrontować ze skutkami reform. Zbiorowość górników charakteryzowało
znaczne poczucie zagrożenia, które nie mogło być zredukowane jedynie
do kwestii ekonomicznych, ale było postrzegane jako płynące z zewnątrz.
Poczucie bezsilności w połączeniu z brakiem nadziei na przyszłość nie
sprzyjało aktywnej facylitacji nadchodzących zmian, a silne poczucie przynależności do grupy zawodowej (i regionalnej w przypadku Ślązaków) prowadziło do reprodukowania orientacji na wzorce osobowe własnego środowiska i wewnątrzgrupowe potwierdzanie własnej niechęci do nadchodzących zmian (Faliszek i in., 2001: 104).
Opisywane badania umieścić należy w pewnym szerszym kontekście,
gdyż podobne studia dotyczące psychospołecznych uwarunkowań i ograniczeń transformacji społeczno-ustrojowej były w latach 90. realizowane na
próbach ogólnopolskich (np. Marody, 1996; Miszalska, 1996). Z jednej więc
strony, badania nad górnikami i zbiorowościami górniczymi poddanymi wyzwaniu restrukturyzacji wpisywały się w ten trend, z drugiej jednak, czerpały z socjologicznej refleksji nad górnictwem. Odniesienie trendów zachodzących w społeczeństwie globalnym do zbiorowości lokalnej i zawodowej
pozwoliło pogłębić te rozważania o wymiar przestrzenny i lokalny. Ukazują
one niejednolite rozłożenie kosztów transformacji oraz zróżnicowanie wyzwań, jakie ona za sobą pociąga zarówno na poziomie jednostek, jak i społeczności, których dotyka. Tym samym górnictwo, które znalazło się w centrum socjologicznej refleksji z racji wyzwań restrukturyzacyjnych, pozwoliło
na bardziej złożone spojrzenie na ów proces jako przebiegający na różnych
poziomach. Co więcej, badania nad górnikami i zbiorowościami górniczymi podlegającymi procesom restrukturyzacji postawiły te problemy w centrum socjologicznej refleksji nad transformacją ustrojową, mimo że w początkowej refleksji były raczej epifenomenami zjawisk ogólnospołecznych.
Nie przeceniając roli socjologicznego namysłu nad górnictwem, można powiedzieć, że współprzyczynił się on do uznania transformacji za problem
zarówno ludzi ją współtworzących, jak i nią dotkniętych.

Społeczne skutki restrukturyzacji
Badania gmin górniczych po 1989 r. były relatywnie nieliczne. Jednym
z opracowań poświęconych systematycznej likwidacji kopalni w małej miej-
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scowości, gdzie była głównym pracodawcą, jest studium Nowej Rudy (Stalewski, Szpak, 2000). Opracowanie jest o tyle istotne, że dotyczy regionu
wałbrzyskiego, w którym procesy restrukturyzacyjne przybrały szczególnie
radykalną postać, zaś uwaga socjologów zajmujących się badaniami górnictwa i osiedli górniczych koncertowała się głównie na Górnym Śląsku i Zagłębiu. Analizując rozłożony w czasie proces likwidacji, autorzy doszli do
wniosku, iż jest nieefektywny społecznie i ekonomicznie, a środki wydatkowane na ten proces lepiej było alokować w inwestycje produkcyjne.
Chyba najciekawsza praca poświęcona społecznościom górniczym to
studium Tomasza Nawrockiego, dotyczące Murcek (Nawrocki, 2006). Nie
jest to pierwsze studium Nawrockiego poświęcone tej zbiorowości, jednak
wcześniejsze opracowania powstawały jako próba weryfikacji tez Chałasińskiego na temat antagonizmu polsko-niemieckiego (Nawrocki, 1998; 2001).
W swoim studium Murcek, Tomasz Nawrocki wykorzystał dzieło Józefa Chałasińskiego jako punkt odniesienia dla opisu osady górniczej w procesie
przemian. Odwołując się do typu idealnego lokalnej społeczności górniczej
M.I.A. Bulmera (1975), autor wykazał zbieżność między opisywaną osadą
a typem idealnym: „fizyczna i społeczna izolacja społeczności, ekonomiczna dominacja górnictwa, całościowość stosunków społecznych, silna więź
łącząca górników pod ziemią i na powierzchni, zamieszkiwanie osady prawie wyłącznie przez górników i ich najbliższych, a także specyficzny układ
stosunków w rodzinie i typowy sposób spędzania wolnego czasu” (Nawrocki, 2006: 197). Podobne są także zasoby kapitału kulturowego mieszkańców oraz zamknięty charakter lokalnej kultury. Istotną różnicę między typem idealnym a opisywaną zbiorowością dostrzec można w braku konfliktu
na linii górnicy–właściciele kopalni i braku wyraźnych liderów związkowych.
Przedwojenni właściciele (książęta Hochberg von Pless) zamiast oskarżeń
o eksploatację, stali się mitycznymi figurami troszczącymi się o mieszkańców. Niemniej, zdaniem autora, Murcki przedwojenne mogą zostać uznane
za społeczność bliską typowi idealnemu osad górniczych. Bazując na materiale empirycznym, autor analizuje, jak społeczność ta ulegała przekształceniom po drugiej wojnie światowej i jakim zmianom podlega współcześnie.
Najsilniejszymi czynnikami modyfikującymi były, po pierwsze, konflikt z ludnością napływową („gorolami”), co autor wiąże nie tyle z odmiennością kulturową, ile z zamkniętym charakterem osad górniczych, a po drugie – przekształcenie osady w miasto górniczego przedsiębiorstwa.
Ten drugi aspekt związany jest z przekształceniami polityczno-ekonomicznymi po wojnie, a w szczególności z przejęciem własności przez państwo, poddaniu kontroli i upolitycznieniu związków zawodowych, które przestały być kanałem artykulacji interesów pracowniczych, oraz dominacji dyrekcji kopalni jako dysponenta środków deficytowych (np. mieszkań). Nie
zmieniło to jednak centralnej roli, jaką w życiu społeczności odgrywała ko-
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palnia. Coraz większe zapotrzebowanie na nowe kadry sprzyjało napływowi ludzi spoza Śląska. Konflikt z tą ludnością uległ wygaszeniu, gdyż wielu
nowo przybyłych wżeniło się w społeczność lokalną i zasymilowało. Definitywny kres górniczemu charakterowi osady przyniosło połączenie kopalni Murcki z kopalnią w Kostuchnie i stopniowe przeniesienie ciężaru wydobycia poza miejscowość. Kopalnia przestała być obecna w życiu osady.
Po transformacji Murcki, które wcześniej włączono do Katowic, stały się ich
zieloną, podmiejską dzielnicą, przyciągającą nowych mieszkańców niezwiązanych z górnictwem.
To studium przemian osady górniczej jest niezwykle ważne, gdyż jest
próbą przerzucenia pomostu pomiędzy brytyjską szkołą mining community studies a polską tradycją badań. Inspiracje tą publikacją dostrzec można także u młodszego pokolenia socjologów (Klekotko, 2012). Szkoda, że
nie są one liczniejsze.
Niewątpliwie ważnym aspektem socjologicznej refleksji nad górnictwem
jest kwestia płci. Refleksja ta przyjmuje dwojaką formę, koncertując się na
kobietach zatrudnionych w górnictwie oraz na kobietach w rodzinach górniczych.
Genderowe podejście do problemu górnictwa i restrukturyzacji przebijało się nieco wolniej zarówno w kontekście reform, jak i badań socjologicznych. Choć kobiety zatrudnione na kopalniach na początku transformacji stanowiły 12% zatrudnionych, to jednak nie poświęcano im uwagi takiej
samej jak górnikom dołowym. Dopiero po zakończeniu reformy górnictwa
z lat 1998–2002 (tzw. reformy Steinhoffa), oferującej szczodre warunki dla
odchodzących z kopalń górników, uchwalona została Ustawa o restrukturyzacji górnictwa z 28 listopada 2003 roku oraz towarzyszący jej Program
łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego 2003. Ustawa kierowana była przede wszystkim
do pracowników powierzchni, wśród których dominowały kobiety. Badanie
skutków owej reformy wykazało jej ograniczoną skuteczność. Choć kobiety, które skorzystały z tego programu, ogólnie lepiej radziły sobie na rynku
pracy niż te, które opuściły kopalnię przed wprowadzeniem adresowanego
do nich pakietu pomocowego, to trudno nazwać program sukcesem, z racji niewielkiej liczby kobiet, które z niego skorzystały (Wódz, Klimczak-Ziółek, 2010: 230–232). Co więcej, badania ukazały sektorowe upośledzenie
kobiet w zmaskulinizowanej branży zarówno pod kątem osiąganych zarobków i przywilejów, jak i pod względem kultury organizacyjnej.
Nie mniej istotnym wątkiem jest refleksja nad genderową rolą kobiet
w rodzinach górniczych w kontekście restrukturyzacji. Proces przekształceń stanowił wyzwanie dla tradycyjnych ról męskich (robotnika w męskim
zawodzie, żywiciela rodziny) i kobiecych (matki, żony, gospodyni domowej). Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego ukaza-
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ła niefunkcjonalność owego modelu (Górnikowska-Zwolak, 2001: 96). Koncentracja na życiu domowym i poświęcenie rodzinie w czasie, kiedy mężczyzna był w stanie utrzymać gospodarstwo domowe z pracy na kopalni,
miała uboczny skutek w niewielkich aspiracjach edukacyjnych kobiet, upatrujących swojej przyszłości przy boku męża. Zmiany, jakie przyniosła restrukturyzacja i bezrobocie, prowadziły do pauperyzacji tych rodzin, gdyż
kobiety, nie posiadając stosownych kwalifikacji i doświadczenia, miały poważne trudności z wejściem na rynek pracy, by zdobyć lub uzupełnić dochody
rodziny. Niższemu, niż w innych regionach kraju, wykształceniu kobiet towarzyszyło mniejsze zainteresowanie ofertami aktywizacji zawodowej (Górnikowska-Zwolak, 2001: 96–97). Jednakże wraz z postępami procesu restrukturyzacji przekształcała się obiektywna struktura zatrudnienia, co nie zmienia faktu sektoryzacji rynku na branże sfeminizowane i zmaskulinizowane,
gdzie górnictwo pozostaje tradycyjnym przykładem tych drugich (Klimczak-Ziółek, 2011).
Niewątpliwie jednak obok obiektywnych, strukturalnych zmian ważne
są zmiany świadomościowe, związane z przekształcaniem się modelu męskości i kobiecości. Badania ujawniają, iż z trzech dających się wyodrębnić
modeli, tradycyjny układ ról płciowych (mąż – aktywny zawodowo, jedyny
żywiciel: kobieta – dbająca o dom) typowy jest dla najstarszego pokolenia,
a nowoczesny (partnerski układ ról oparty na wspólnym zarobkowaniu i podziale obowiązków domowych) dla najmłodszego. Najciekawszym jednak
jest zróżnicowany model, nazwany „tradycyjnym-zmodyfikowanym”, charakteryzujący średnie pokolenie, które weszło w dorosłość jeszcze przed przemianami społeczno-gospodarczymi. Model ten obejmuje wymuszoną przez
bezrobocie męża (lub jego niskie dochody w nowej pracy) aktywność zawodową kobiety, przy zachowaniu w większości obowiązków domowych
sprawowanych wcześniej (Klimczak-Ziółek, 2011: 37 i n.). Zaobserwowane
przemiany uwidoczniają się w coraz mniejszej liczbie czynności przypisanych do określonej roli płciowej, wydłużaniu okresu bezdzietności kobiet,
zmniejszeniu separacji mężczyzn od sfery rodzinnej, genderowej neutralności przestrzeni dotychczas tradycyjnie męskich. Nie mniej istotne są zależności między habitusem zawodowym, a rolami płciowymi.
Ważnym aspektem przemian w typowo zmaskulinizowanej branży, jaką
jest górnictwo, było pojawienie się kobiecego związku zawodowego. Silne
zmaskulinizowanie branży stało się przesłanką do analizy kobiecego ruchu
związkowego w branży górniczej w opozycji do branż sfeminizowanych (K amińska-Berezowska, 2013). Przeprowadzone badania ukazały w całej rozciągłości odmienność funkcjonowania kobiet w ruchu związkowym: zarówno
w aspekcie szerszego zakresu podejmowanych problemów (kobiecy punkt
widzenia w górnictwie właściwie nie był wcześniej w ogóle artykułowany),
jak i problemów w zakresie godzenia ról zawodowych i związkowych z ro-
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dzinnymi i małżeńskimi. „[P]rzeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że
związkowe struktury kobiece sprzyjają równości płci i tworzą płaszczyznę
dla integracji działań ją promujących, a także podważają naturalizowane nierówności w różnych polach aktywności” (K amińska-Berezowska, 2013: 293).
Wątki płci w perspektywie restrukturyzacji i przemian regionu (szeroko rozumiane) czy konkretnie w odniesieniu do górnictwa (wąsko rozumiane) poddawane były rozważaniom w kategoriach porównań z innymi regionami (Wódz, Klimczak-Ziółek, 2012), przemian cielesności (Klimczak-Ziółek,
2014) czy analizach trajektorii losów byłych górniczek (Wódz, Klimczak-Ziółek, 2011). Refleksji teoretycznej i badawczej towarzyszyło także nastawienie praktyczne na aktywizację zawodową kobiet w rodzinach górniczych
(Zygmunt i in., 2014).
Przywołany powyżej przegląd socjologicznej refleksji nad górnictwem po
1989 r. daleki jest od kompletności. Pominięto w nim zarówno kontynuację
wcześniejszych wątków typowych dla socjologii pracy, a związanych z badaniem postaw górników wobec ich zawodu (Klimiński, 1991), jak i tradycyjne badania przekształceń rynku pracy (Muster, 2011), czy studia nad etosem grup zawodowych, w tym górników (Swadźba, 2001; 2010).
Porównanie polskiego dorobku analiz socjologicznych górnictwa z zachodnimi jest trudniejsze niż we wcześniej analizowanym okresie. Odmienność doświadczeń historycznych nakłada się na odmienność perspektyw.
Brytyjskie strajki górników z lat 1984–1985 tylko w ograniczonym stopniu
dają się zestawić ze strajkami górniczymi lat 90., a w jeszcze mniejszym
stopniu z wcześniejszymi ważnymi strajkami roku 1980. Swoją drogą znamienne jest to, że strajki górnicze roku 1980 pomimo swojego znaczenia
(utrata dewiz z eksportu węgla była dla ówczesnych władz poważnym problemem) i tego, że śląsko-dąbrowska Solidarność była najliczniejszą w kraju
(1,4 mln członków) nie doczekały się swojej socjologicznej monografii, a jedynie publicystycznej (Szczepański J., 2005). Opracowania takiego doczekały się strajki z początku lat 90. – omówione powyżej.
Zarówno strajki brytyjskie, jak i strajki w Polsce (po 1989) związane były
z neoliberalną reformą państwowych kopalń. Podobieństwo jest jednak pozorne, gdyż reakcje na te strajki były silnie zróżnicowane, co doskonale ilustruje zbiór tekstów wydany zaraz po ich zakończeniu, a będący kompilacją
komentarzy socjologicznych (i nie tylko), dokonywanych z różnych perspektyw teoretycznych i ideologicznych (Samuel i in., 1985). Podobne zestawienie
tekstów akademików, które powstały w trakcie strajków, przygotował Huw
Beynon (1985). Obydwie publikacje stanowią przykład z jednej strony dążenia badaczy do ustalenia sensu bieżących wydarzeń, a z drugiej stanowić
mogą przykład (przynajmniej w przypadku niektórych z nich) zaangażowanej postawy naukowców, którzy wychodzą poza proste gromadzenie danych
i przyjmują bardziej interwencjonistyczną postawę. Tymczasem transforma-
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cja ustrojowa w Polsce, w dużym uproszczeniu, oznaczała przyjęcie doksy neoliberalnej jako wykładni transformacji systemowej od komunizmu do
kapitalizmu. Zjawiska, które w krajach zachodnich budziły silny opór społeczny i odczytywane były w zróżnicowany sposób (często krytyczny),
w Polsce stanowiły element „nieuchronnych zmian”, które „musiały zajść”, by
przekształcić gospodarkę i społeczeństwo z komunistycznego w kapitalistyczne i demokratyczne. Tym bardziej docenić należy krytyczne podejście
do sytuacji strajku, jakie przejawiali autorzy polskiego opracowania (Szczepański M., 1994), jednak trudno uznać je za przejaw interwencji socjologicznej.
W kontekście strajków górniczych trudno też znaleźć polskie odpowiedniki badań nad ich przebiegiem i skutkami dla zbiorowości górniczych, komunikacją wewnątrz zbiorowości czy organizacją dnia codziennego w czasie strajku (Winterton J., Winterton R., 1989). Brakuje też bezpośrednich
socjologicznych badań uczestników strajków (Richards, 1996).
Badania procesów deindustrializacji również przebiegały nieco odmiennie. Nie tylko dlatego, że w Polsce (przynajmniej w latach 90.) termin ten
w ogóle nie był obecny, a w powszechnym użyciu była „restrukturyzacja”.
Pomimo tego, że w badaniach w Polsce stwierdzano wielokrotnie negatywny odbiór określenia „restrukturyzacja”, jako utożsamianego z niepewnością
i bezrobociem (Szczepański M., Tyrybon, 2000), to źródeł terminu należy poszukiwać w doktrynie neoliberalnej (restrukturyzacja rozumiana jako gwałtowna zmiana aktywów i pasywów w celu podniesienia wartości przedsiębiorstwa), podczas gdy deindustrializacja (która swoją genezę odnajduje już
w koncepcji malejącego zwrotu i mechanizacji produkcji) ma szerszy zakres
konotacji (likwidacja pracochłonnych przemysłów i miejsc pracy z nimi związanych) i skłania do spojrzenia z perspektywy regionalnej czy krajowej (jak
np. rust belts). W praktyce zachodzące procesy deindustrializacji względnej
(spadek znaczenia dominujących przemysłów w stosunku do nowych gałęzi
usługowych) opatrywane były etykietą restrukturyzacji, a więc poprawy sytuacji sektora. To nie tylko terminologiczna gra słów, ale zmiana perspektywy i akcentów w analizie. Restrukturyzacja w centrum stawia analizę wartości ekonomicznej i – w założeniu – jest w długim czasie opłacalna także
dla tych jednostek, które poniosą jej bezpośrednie koszty.
Studia prowadzone dwie dekady po zajściu tych procesów w dwóch
poprzemysłowych osiedlach – Ksawera (osiedle pogórnicze) w Będzinie
i Kaufhaus (osiedle pohutnicze) w Rudzie Śląskiej – poddają w wątpliwość
owe założenie (Wódz K., 2013). Deindustrializacja jest terminem, który koncentruje się na strukturalnych przekształceniach w branżowej strukturze
zatrudnienia, ale jednocześnie w badaniach socjologicznych wpisuje się
w proces obumierania przemysłowych dzielnic i regionów. Tradycja takowych badań jest w Polskiej socjologii obecna (vide opisywane w niniej-
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szym artykule studia starych dzielnic przemysłowych), choć sam termin nie
przyjął się tak powszechnie, jak określenie tej fazy rozwoju jako „poprzemysłowej” bądź „post-przemysłowej”. Co ciekawe, warunki psychospołeczne w zbiorowościach górniczych w Polsce i w Wielkiej Brytanii wydają się
być podobne. Jednakże w Polsce dostrzec można nacisk na aspekty modernizacji osobowości, które mają pomóc w pomyślnym przejściu przez restrukturyzację (nawet jeśli autorzy świadomi są ograniczonych możliwości
przejścia górników dołowych do kategorii samozatrudnionych), podczas gdy
w studiach brytyjskich poddawane analizie są także aspekty strukturalnych
ograniczeń, na jakie natrafiają osiedla górnicze – mieszanka społecznych,
ekonomicznych i infrastrukturalnych problemów, czyniących z nich wyjątkowo nieatrakcyjne miejsca do inwestowania. Nawet pozytywne nastawienie
do zmian i nowoczesna osobowość mieszkańców mogą okazać się niewystarczające do przezwyciężenia tych trudności. Trudno też w polskiej literaturze doszukać się prób wyjścia poza deindustrializację, jak w zbiorze tekstów Beyond the Ruins (Cowie, Heathcott, 2003), gdzie autorzy proponują
wykroczenie poza tradycyjną dla tej koncepcji problematykę redukcji zatrudnienia, narrację ofiar i nostalgię za minioną świetnością, proponując namysł
nad chronologią, pamięcią, relacjami przestrzennymi i związkami między
kulturą a polityką w procesie zwanym deindustrializacją (Cowie, Heathcott,
2003: 1–2). Takie podejście pozwala umieścić deindustrializację w kontekście długiego trwania (nawet jeśli autorzy nie wprost się do tego konceptu
odwołują) zamiast typowego podejścia od strony przejścia zbiorowości od
stanu uprzemysłowienia do stanu postprzemysłowego. Nie odbiła się echem
w polskiej socjologicznej refleksji nad górnictwem koncepcja rozpadu połowicznego deindustrializacji (Linkon, 2018) – która w polskich warunkach
ciekawie rezonuje z książką Wnuka-Lipińskiego (1991) – zwracająca uwagę
na otwarty charakter procesu przekształceń, gdyż deindustrializacja – podobnie do odpadów radioaktywnych – ma swój czas rozpadu połowicznego i można zobaczyć jej skutki długo po tym, jak dawne kopalnie przestały istnieć, a górnicy znaleźli nową pracę w innych zawodach. Koncept ten
łączy w sobie typowe dla narracji deindustrializacji skupienie na rozpadzie
z koncentracją na dziedzictwie.
Problem pogórniczej spuścizny również jest przedmiotem nieszczególnie chętnie podejmowanym przez socjologów – łatwiej znaleźć opracowania z obszaru geografii społecznej (Lisowska, 2016; Lamparska, 2018). Być
może zwrot w kierunku kopalń jako miejsc pamięci (wyłączając kwestię dziedzictwa historycznego Kopalni Wujek) oraz hałd, kominów i szybów wyciągowych jako krajobrazów pamięci dopiero przed nami. Brakuje prac takich
jak Heritage, Community and Place (Dicks, 2000), poświęconych metamorfozie dawnej kopalni jako miejsca pracy w muzealno-kulturalny obiekt pamięci. Pytania o to kto (współ)tworzy pamięć, jak jest celebrowana, jakie
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elementy zachowuje się w pamięci, a jakie z niej wyklucza, nie są – póki
co – przez socjologów zajmujących się górnictwem zadawane.

Nowe obszary badań nad górnictwem
w naukach społecznych
Starałem się wykazać, iż socjologiczna refleksja nad przemysłem ekstraktywnym, a górnictwem węgla w szczególności, znajduje się w zapóźnieniu w stosunku do dorobku światowego. Było to spowodowane, po pierwsze,
opóźnieniem przemian zachodzących w Polsce (np. procesami mechanizacji a później likwidacji kopalń). Po drugie, pewną wolniejszą i tylko cześciową recepcją dorobku brytyjskiego. Po trzecie – polskie badania posiadają
jednak swoją tradycję i specyfikę. Przegląd literatury, z konieczności subiektywny i bez pretensji do kompletności, pozwala zauważyć pewien spadek zainteresowania tą tematyką w ostatniej dekadzie, czy nawet w ostatnich dwóch dekadach. Po czwarte – dość łatwo dostrzec, że to śląskie środowisko socjologiczne (zarówno w postaci Śląskiego Instytutu Naukowego,
jak i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) było głównym motorem rozwoju tej problematyki, którą z rzadka tylko podejmowali badacze z innych ośrodków (np. Gadowska, 2002), co świadczy o ograniczonym zainteresowaniu problematyką poza regionem. Po piąte – choć obszar zainteresowań socjologów zajmujących się górnictwem w dużym zakresie odpowiadał światowym trendom, to jednak zawsze pozostawały niepodejmowane wątki. Obecnie wątków takich jest więcej, co widać nie tylko
w dokonanym przeglądzie literatury brytyjskiej i amerykańskiej. W dobie
powszechnie dostępnych baz publikacji i łatwo dostępnych narzędzi statystycznych przedsięwzięcia tego typu stały się powszechną praktyką o ustalonych metodologiach (Tranfield i in., 2003). Emrah K arakaya i Cali Nuur
(2018) w oparciu o 483 wybrane artykuły z lat 2005–2015 z zakresu nauk
społecznych, poświęcone górnictwu (z ogółu 9765) opracowali nie tylko
geograficzne zróżnicowanie publikacji, ale także usystematyzowli główne
współczesne nurty badawcze.
Geograficzne zróżnicowanie potwierdza tezę o zapóźnieniu refleksji nad
górnictwem w Polsce, bowiem zaledwie 10 autorów afiliowanych było w polskich jednostkach naukowo-badawczych. W porównaniu do 96 badaczy
z Australii, 81 ze Stanów Zjednoczonych i 70 z Wielkiej Brytanii udział polskich autorów jest niewielki. Potwierdzenie mojej tezy o zapóźnieniu socjologicznej refleksji nad górnictwem w Polsce jest dodatkowo ograniczone,
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gdyż autorzy przywoływanego opracowania objęli zakresem swego zainteresowania nauki społeczne ogółem, a nie socjologię. Jednak przeglądając
wybrane tytuły czasopism z tego okresu, znalazłem polskich autorów zajmujących się górnictwem z perspektywy ekonomicznej, teorii zarządzania
oraz polityki, ale żaden z nich nie podejmował problemu w ujęciu socjologicznym. Polskie górnictwo jako przedmiot badania pojawia się w zaledwie
8 artykułach w przeciwieństwie do 52 publikacji na temat górnictwa w Australii. Zaledwie jedną publikację mniej poświęcono górnictwu w Demokratycznej Republice Konga, a górnictwu w Ghanie – 18 artykułów.
Jednakże to zróżnicowanie geograficzne stanowi tylko pośredni argument, gdyż właściwie w dowolnym obszarze badań wkład polskich socjologów mierzony ilością publikacji w renomowanych czasopismach byłby mniejszy niż w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, co nie
oznacza zapóźnienia polskiej socjologii en bloc a spowodowane może być
mniejszą liczebnością środowiska.
Dużo ważniejsze jest to, na ile socjologiczne badania problematyki
górnictwa wpisują się w najnowsze nurty badawcze. Autorzy opracowania
literaturowego wyróżnili 15 wątków tematycznych, z których niektóre wykraczają poza refleksję socjologiczną (np. finansowanie i ceny, czy zrównoważone łańcuchy dostaw). Część wątków dotyka obszarów zainteresowania
socjologów tylko częściowo (np. innowacyjność przemysłu ekstraktywnego). Natomiast najciekawsze są te nurty, które stanowić mogą bezpośredni
obszar zainteresowania socjologów i rozszerzyć badania nad przemysłami
ekstraktywnymi w ramach dyscypliny. Wątki te podejmowane są przez polskich socjologów dość sporadycznie, np. problemy pracownicze (K amińskaBerezowska, 2013), biedaszyby (Mrzygłocka-Chojnacka, 2007, 2009) społeczna zgoda na działalność (Szaban, 2017) czy CSR w górnictwie (Jarosławska-Sobór, 2014; 2017).

Zakończenie
Pesymistyczna ocena stanu socjologicznych badań nad górnictwem
w Polsce byłaby jednak na wyrost. Przede wszystkim dlatego, że trudno
mówić o całkowitym odwrocie czy porzuceniu tej tematyki przez socjologów. Nawet w ostatniej dekadzie, przy relatywnie mniejszej liczbie publikacji, pojawiło się kilka wartych uwagi publikacji, a niektóre z wcześniejszych
odbiły się dużym echem w środowisku naukowym i branżowym. Diagnozowane w tekście zapóźnienie ma swoją dobrą stronę także w tym, iż wciąż
pozostaje szeroki wachlarz problemów, które można podejmować, stwarza-
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jąc tym samym pole dla młodych badaczy. Ponadto trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie ma potrzeby specyficznej subdyscypliny – „socjologii przemysłów ekstraktywnych” – a raczej należy postulować dalszą eksploatację tego niesczerpanego jak dotąd pokładu. Zaprezentowany w niniejszym
tekście przegląd literaturowy obrazuje ewolucję socjologicznych badań nad
górnictwem w naszym kraju. Jednocześnie wskazuje także na istotny dorobek, do którego dzisiejsi badacze mogą się odwołać, podejmując tematy,
które nie zostały dotąd opracowane. Tradycja badań nad górnictwem jest
więc dobrą podbudową ich rozwoju, a takie twórcze korzystanie z tradycji
badawczej można już zaobserwować w niektórych pracach (np. Nawrocki,
2006). Wreszcie, przegląd pokazuje dobitnie, że badania górnictwa, górników i społeczności górniczych stanowią spécialité de la maison katowickiej
socjologii, którą aktywnie współtworzył prof. Władysław Jacher, sam przyczyniając się do jej rozwoju np. poprzez przywołane wcześniej studium nad
systemem czterobrygadowym. Dorobek prof. Jachera, jak i katowickiej szkoły socjologicznej, jest kapitałem, na bazie którego można z nadzieją patrzeć
na przyszłość socjologicznych badań nad górnictwem w Polsce w kontekście sprawiedliwej transformacji, przed którą staje branża i region.
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Sociological aspects of hard coal mining research
Summary

The paper is posits that sociological research on extractive industries (i.e. coal mining) in Poland
is lagging behind in comparison to British studies. The article analyses examples of such lagging as
well as their potential causes. At the same time, the development of Polish sociological research on
coal mining is considered, as well as specific problem areas connected with mining. In particular, these
reflections encompass mining communities, the issue of restructuring of the mining industry during the
social and economic transformation, as well as the costs incurred by former miners in this process, and,
moreover, reflections on the dominant narrative of transformation — in particular, on the preference for
restructuration narrative over deindustrialization. The closing secion of the article discusses new areas
of social sciences research on extractive industries and the consequences and challenges that this will
have for Polish sociology.
Keywords: coal mining, restructuration, coal mining communities, extractive industries, Polish
sociology, deindustrialization

Streszczenie

Artykuł zbudowany jest na tezie o zapóźnieniu badań socjologicznych nad przemysłami ekstraktywnymi (konkretnie zaś nad górnictwem węglowym) w Polsce w porównaniu do studiów brytyjskich. W tekście poddawane są analizie przykłady takiego zapóźnienia i analizowane potencjalne przyczyny. Jednocześnie rozważany jest rozwój polskich badań socjologicznych nad górnictwem węgla oraz konkretne obszary z analiz związanych z górnictwem. W szczególności refleksje te obejmują społeczności górnicze,
kwestię restrukturyzacji górnictwa w trakcie transformacji społeczno-gospodarczej, jak i koszty poniesione w tym procesie przez dawnych górników, a ponadto rozważania nad dominującą narracją transformacji – w szczególności nad przedkładaniem narracji koncentrujących się na restrukturyzacji przed narracją o deindustrializacji. W końcowym fragmencie artykułu poddano pod dyskusję nowe obszary badawcze w zakresie nauk społecznych nad przemysłami ekstraktywnymi oraz konsekwencje i wyzwania, jakie
stąd płyną dla polskiej socjologii.
Słowa kluczowe: górnictwo węgla, restrukturyzacja, społeczności górnicze, przemysł wydobywczy, socjologia polska, deindustrializacja
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