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Genowefa Pańtak

Wprowadzenie

Dążenia i aspiracje młodzieży to problematyka stale obecna w bada-
niach socjologów i pedagogów, a wyniki tych badań są szczególnie ważne 
dla praktyki wychowawczej, bowiem ułatwiają zrozumienie w oparciu 
o jakie wartości można kształtować postawy młodych ludzi wobec współ-
czesnej i przyszłej rzeczywistości. Ważne są zatem odpowiedzi na pyta-
nia: Jaka jest współczesna młodzież? Jaki prezentuje system wartości? 
Do czego dąży? Jakie chce pełnić role w przyszłości? Znając odpowiedzi 
na takie pytania łatwiej jest nawiązać dialog z młodzieżą, podejmować 
próby wychowawczego oddziaływania, wskazywać trudności i niebezpie-
czeństwa, kształtować wartości uniwersalne, niezbywalne w życiu każ-
dego człowieka .

Z takiego przekonania i zainteresowania młodzieżą, wśród wykładow-
ców Wszechnicy Polskiej skupionych wokół Katedry Pedagogiki, zrodził 
się pomysł badań o zbliżonej problematyce młodzieżowej, realizowanych 
przez studentów uczestniczących w seminariach dyplomowych. Najwięk-
sze zainteresowanie studentów dotyczyło problemów, które aktualnie ich 
samych dotyczą w życiu osobistym albo zawodowym. Warto podkreślić, 
iż są to osoby młode, zazwyczaj pracujące i nierzadko posiadające własne 
rodziny. A więc tematy swoich prac najczęściej chcą wiązać ze znanym 
sobie środowiskiem, doświadczeniem życiowym i zawodowym.

Wymienione okoliczności zdecydowały, iż tematyka prac dyplomo-
wych koncentrowała się wokół takich zagadnień jak: aspiracje i dąże-
nia życiowe młodzieży, system wartości młodzieży, współczesne wymiary 
edukacji zawodowej, bezrobocie i współczesny rynek pracy. Tematyka dla 
przyszłych pedagogów bardzo interesująca, zwłaszcza dla tych, którzy 
zamierzają pracować z osobami dorosłymi.

Interesującym wątkiem tych prac jest realizacja niektórych badań 
wśród studentów Wszechnicy Polskiej, dzięki czemu otrzymujemy aktu-
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alne i interesujące opinie o naszych studentach, o ich systemie wartości, 
dążeniach zawodowych, uzyskiwanych na uczelni efektach kształcenia, 
a także motywach wyboru określonego kierunku i rodzaju uczelni.

Tematyka prac studenckich jest jednak bardziej zróżnicowana i obej-
muje więcej zagadnień niż tylko aspiracje życiowe studentów Wszechnicy 
Polskiej, dlatego w niniejszym opracowaniu znalazły się także fragmen-
ty innych prac licencjackich i magisterskich przygotowanych w roku aka-
demickim 2014/15.

W pierwszej części publikacji prezentujemy obszerne fragmenty prac 
dyplomowych dotyczące właśnie problematyki wartości i dążeń życio-
wych studentów, są tu artykuły Anny Antoszewskiej, Karoliny Bień, 
Marty Piątkowskiej-Zajec, Małgorzaty Piekarskiej. W drugiej części Ze-
szytu znalazły się artykuły opisujące zjawiska niekorzystne w życiu spo-
łecznym, takie jak alkoholizm, narkomania, a także dotyczące niepełno-
sprawności. I warto dodać, że ta tematyka cieszy się większym zaintere-
sowaniem studentów niż zjawiska o charakterze pozytywnym, można po-
wiedzieć normalnym. Być może szczególnie studenci pedagogiki są prze-
świadczeni o tym, że ich przyszła praca to właśnie rozwiązywanie trud-
ności, pomaganie ludziom w potrzebie. Taką tematykę ukazują w swoich 
opracowaniach  Agnieszka Rosiak, Joanna Zaperta, Eliza Przybysz, 
Agata Milewska i Monika Marchlik.

Krótka prezentacja zamieszczonych w numerze prac, mam nadzieję, 
zachęci odbiorcę do przeczytania całości publikacji, bowiem poszczególne 
artykuły prezentują interesujące dane empiryczne, sposób ich prezentacji 
oraz zmagania studentów związane z interpretacją wyników oraz anali-
zą treści literatury przedmiotu.

Należy podkreślić, że wszystkie prace dyplomowe, w oparciu o które 
powstały przedstawiane artykuły miały charakter badawczy, a więc stu-
denci przeszli cały proces realizowania badań empirycznych, od określe-
nia tematyki, przez usytuowanie jej w literaturze przedmiotu, opracowa-
nie własnej metodologii badań i narzędzi badawczych, a potem analizę 
uzyskanych wyników i ich podsumowanie. W artykułach zamieszczono 
głównie fragmenty dotyczące wyników badań, jako przykład ciekawych 
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i aktualnych problemów społecznych oraz prawdziwie autentycznej twór-
czości studentów w pracach dyplomowych.

Pracami dyplomowymi, wykorzystanymi w publikacji kierowali pro-
motorzy: dr hab. Barbara Galas, dr hab. Henryk Bednarski, dr Teresa 
Michałek-Małkowska, dr Dobrosław Bilski.

Fragment pracy dyplomowej Anny Antoszewskiej Edukacja i oczeki-
wania młodych a realia rynku pracy w opinii studentów Wszechnicy 
Polskiej przynosi wyniki badań, które autorka przeprowadziła wśród 89 
studentów naszej uczelni na takich kierunkach studiów, jak Bezpieczeń-
stwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Filologia oraz Pedagogika.

Z opinii badanych wynika, że oferta proponowanych przez uczelnię 
kierunków jest dostosowana do oczekiwań pracodawców, a podstawo-
wym motywem wyboru przez studentów określonego kierunku studiów 
jest chęć rozwijania własnych zainteresowań, a następnie ambicja znale-
zienia pracy w danym zawodzie. Pracę zgodną ze studiowanym kierun-
kiem chce podjąć aż trzy czwarte badanych. Od przyszłej pracy studenci 
oczekują przede wszystkim stabilizacji, pewności zatrudnienia oraz od-
powiedniego wynagrodzenia, a ponadto miłej atmosfery i godnych wa-
runków socjalnych. Autorka ubolewa, że niewielu respondentów dostrze-
ga w przyszłej pracy potrzebę własnego rozwoju i konieczność doskona-
lenia zawodowego, sądząc, że to czego nauczyli się na studiach wystar-
czy im w całym okresie pracy zawodowej.

Interesująco przedstawiają się oczekiwania studentów dotyczące po-
żądanych zarobków. Najwyżej swoje kwalifikacje oceniają studenci Filo-
logii, najniżej studenci Finansów i rachunkowości, a na poziomie średniej 
krajowej studenci Pedagogiki i Bezpieczeństwa wewnętrznego. Można 
przypuszczać, że dopiero przy rzeczywistym zatrudnieniu będą młodzi 
konfrontować swoje oczekiwania z realiami rynku pracy; jednych może 
czekać rozczarowanie, innych miła niespodzianka.

Opracowanie Karoliny Bień powstało na podstawie jej pracy pod tytu-
łem Wartości i aspiracje studentów pedagogiki. Na podstawie badań 
studentów Wszechnicy Polskiej.
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Odpowiedzi studentów dotyczące uznawanego przez nich systemu 
wartości wskazują, iż na pierwszych czterech miejscach znalazły się takie 
kategorie, jak: zdrowie, miłość, szczęście i przyjaźń, na kolejnych nieza-
leżność, wykształcenie i szacunek, a dopiero na ósmym miejscu rodzina /
ex aequo z takimi wartościami, jak wiedza czy religia/.

Dla autorki najbardziej zaskakującym wynikiem, w świetle dotychcza-
sowych badań, jest pierwsze miejsce takiej wartości, jak zdrowie i dale-
kie miejsce wartości rodziny. Być może odnośnie kategorii zdrowie, na jej 
niespodziewanie wysoką pozycję wpływają osobiste i rodzinne doświad-
czenia badanych oraz powszechne niezadowolenie społeczne z systemu 
opieki zdrowotnej. A daleką pozycję rodziny w hierarchii wartości próbu-
je studentka tłumaczyć młodym wiekiem badanych, dla których rodzi-
na w kontekście codziennych obowiązków jest jeszcze decyzją odroczo-
ną, a na pierwszym miejscu sytuuje się miłość, nierzadko wyobrażana 
w sposób książkowy czy filmowy.

Podsumowując badania Karoliny Bień można powiedzieć, że prefe-
rowane przez młodzież wartości, takie jak zdrowie, szczęście, miłość 
i przyjaźń, to wartości uniwersalne, uznawane przez każdego człowie-
ka, w oparciu o które można realizować inne, bardziej praktyczne dąże-
nia życiowe, w tym między innymi posiadanie rodziny i dzieci czy uzy-
skanie wykształcenia.

Wprawdzie szczęście jest wysoko cenioną wartością, ale młodzi są re-
alistami, kiedy piszą, że wszelkie osiągnięcia życiowe są możliwe dzięki 
ambicjom, wykształceniu, pracowitości i uporowi.

Badani studenci kierunku Pedagogika podejmują studia głównie dlate-
go, by pogłębić swoje zainteresowania i więcej zarabiać. Następnie dlate-
go, by mieć lżejszą pracę oraz poważanie i prestiż społeczny. Najbardziej 
upragnioną jest praca zgodna z zainteresowaniami, zapewniająca moż-
liwość osobistego rozwoju, a ponadto praca etatowa, w instytucji pań-
stwowej.

Kolejny artykuł Marty Piątkowskiej-Zajec powstał w oparciu o jej 
pracę licencjacką pod tytułem Szkolenia i coaching młodych pracowni-
ków w organizacji finansowej.
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Organizacja finansowa, to po prostu bank, w którym studentka prze-
prowadziła sondaż diagnostyczny z udziałem ponad stu pracowników 
w wieku 18-35 lat.

Autorka chciała znaleźć odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu szko-
lenia wpływają na efektywność pracy młodych pracowników? Jakie czyn-
niki decydują o jakości i atrakcyjności szkoleń? Jakie oczekiwania wobec 
szkoleń i coachingu mają młodzi pracownicy?

Badane osoby zdecydowanie podkreślają, że wiedza i umiejętności 
uzyskane podczas szkoleń są wykorzystywane w codziennych obowiąz-
kach zawodowych, a jakość szkolenia zależy głównie od osoby prowadzą-
cej szkolenie, przy czym na równi z wiedzą szkoleniowca cenione są jego 
umiejętności miękkie i relacja z uczestnikami szkolenia. Do zalet szkoleń 
należy także możliwość nawiązywania kontaktów z szerszym środowi-
skiem zawodowym, wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń.

Obecnie, jak pisze autorka, coraz częściej firmy i zakłady pracy określa 
się mianem „organizacja ucząca się”, czyli taka, dla której ważnym celem 
jest rozwój kompetencji pracowników w takiej skali i tempie, by dorów-
nać kroku konkurencji. W tej koncepcji głównym założeniem jest uczenie 
się podejmowane przez pracowników, czyli opanowanie przez nich nowej 
wiedzy i umiejętności potrzebnych organizacji.

Organizacja ucząca się to nowy sposób rozumienia koncepcji eduka-
cji ustawicznej, według której każdy człowiek, jeśli chce dalej pracować 
powinien stale się uczyć, długo zachować sprawność intelektualną, cie-
kawość poznawczą i elastyczność. Jedną z ciekawszych metod szkolenia, 
której Autorka poświęca nieco więcej miejsca jest coaching, jako metoda 
pomagania innym w uczeniu się oraz w osiąganiu pożądanych wyników 
i sukcesów. Jest to metoda często realizowana przez pedagogów, której 
podstawą jest umiejętność wspomagania drugiej osoby przez rozmowę 
i dialog, jako naturalny sposób edukacji.

O wartościach życiowych młodzieży, planach edukacyjnych i zawodo-
wych oraz wartości pracy w życiu człowieka mówi artykuł Małgorza-
ty Piekarskiej przygotowany na podstawie jej pracy dyplomowej pod ty-
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tułem Ryzyko bezrobocia w świadomości młodzieży licealnej. Autorka 
poznała opinie bardzo młodych ludzi, realizując badania wśród uczniów 
klas maturalnych jednego z warszawskich liceów ogólnokształcących.

W odpowiedziach dotyczących systemu wartości młodzież na pierw-
szych miejscach wymienia rodzinę, miłość, przyjaźń i bezpieczeństwo 
oraz pieniądze. A zatem można powiedzieć, że jest to przykład badań, 
których wyniki potwierdzają rezultaty znanych socjologicznych badań 
w Polsce na temat systemu wartości młodzieży. W hierarchii cenionych 
wartości rodzina wymieniana jest przez licealistów na pierwszym miej-
scu, a w cytowanych wyżej badaniach studentów prowadzonych przez 
Karolinę Bień wartość ta zajmuje dopiero ósmą pozycję. Można zatem 
sądzić, że nie tyle wiek respondentów był tu istotną zmienną, co sposób 
prowadzenia badań, konstrukcja kwestionariusza albo obliczanie wyni-
ków badań.

Pozytywnie należy ocenić plany edukacyjne maturzystów, bowiem 
prawie wszyscy deklarują chęć dalszej nauki, mimo iż w innym pytaniu 
aż 43 procent badanych jest zdania, że dobre wykształcenie nie chroni 
przed bezrobociem. Co zatem według młodzieży zapewnia w życiu sukces 
zawodowy? Przede wszystkim własna ciężka praca i „splot innych oko-
liczności”, a dopiero potem wiedza i edukacja.

Młodzież nie podziela wizji przyszłości roztaczanej przez Jeremie-
go Ryffkina, czyli społeczeństwa bez pracy. Twierdzi on, że w przyszło-
ści technologia zdominuje świat na tyle, że praca będzie przywilejem dla 
elit, a masy skaże na bezrobocie. Z badań studentki wynika, iż blisko 80 
procent młodzieży uważa, że niemożliwe byłoby życie bez pracy. A czym 
zatem dla człowieka jest praca w ocenie licealistów? Przede wszyst-
kim źródłem satysfakcji i pasji, następnie źródłem egzystencji. Nielicz-
ni określają ją mianem przymusu i frustracji. Młodzież jest przekonana, 
że dobrze zna realia współczesnego rynku pracy w kraju, zna rozmiary 
bezrobocia i być może dlatego ponad połowa badanych bierze pod uwagę 
wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy.

Kompetencje osób niepełnosprawnych pozwalające na podjęcie 
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pracy zdalnej, to praca dyplomowa studentki Agnieszki Rosiak, w której 
autorka próbuje między innymi odpowiedzieć na pytania: Jaką wiedzę na 
temat pracy zdalnej i wymaganych kompetencji posiadają osoby niepeł-
nosprawne? Jak oceniają one poziom swoich kompetencji i możliwości 
podjęcia tego typu pracy? Badaniem objęto 51 osób niepełnosprawnych, 
sondując ich opinie na temat potencjalnego zatrudnienia. Intencją autor-
ki jest próba pokazania poziomu zainteresowania osób niepełnospraw-
nych pracą zdalną, jako sposobu ograniczania bezrobocia w tej grupie 
społecznej.

Ten rodzaj zatrudnienia jest nową formą organizacji pracy dla osób 
niepełnosprawnych, stosowaną przez różne instytucje przy wydatnym 
wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON).

Telepraca rozwinęła się w oparciu o dynamiczny rozwój technologii 
informacyjnej, znosząc bariery związane z czasem i przestrzenią, a dla 
niepełnosprawnych ruchowo znosząc całkowicie bariery architektonicz-
ne. Badane osoby niepełnosprawne w większości wiedzą, czym jest praca 
zdalna i ponad połowa spośród badanych chciałaby taką pracę podjąć. 
Większość respondentów jest też zdania, że posiada odpowiednie kompe-
tencje do tej pracy. Jednak w samoocenie poszczególnych rodzajów kom-
petencji są już bardziej krytyczni, bowiem tylko połowa spośród bada-
nych ocenia na wysokim poziomie swoje kompetencje informatyczne, 
które, jak wiadomo, są podstawą pracy zdalnej. A zatem na plan pierw-
szy wysuwa się potrzeba dokształcania i szkolenia osób niepełnospraw-
nych, by w sposób profesjonalny mogły wykonywać pracę zdalną. Po-
trzebne są zarówno kompetencje „twarde” – merytoryczne w określonej 
dziedzinie wiedzy, jak i kompetencje „miękkie”, związane z umiejętnością 
prowadzenia dialogu i to zazwyczaj na wyższym poziomie niż w przypad-
ku osób pracujących bezpośrednio z klientem.

Podjęty przez autorkę problem posiada bardzo głęboki sens społeczny, 
bowiem dla osób niepełnosprawnych aktywność zawodowa jest jednym 
z najlepszych sposobów na rehabilitację, wyjście z izolacji i poprawę ja-
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kości życia. Jednak w realizacji jest to trudne zadanie uwarunkowane 
wieloma przeszkodami, do których między innymi należy nieadekwat-
ny systemem kształcenia osób niepełnosprawnych, negatywna postawa 
wobec pracy i ich stereotypowe myślenie o swej nieprzydatności do pracy. 
Należy także dodać, że oprócz utrwalonych stereotypów myślenia istnieją 
też przeszkody obiektywne związane z niskim poziomem wykształcenia 
osób niepełnosprawnych, bowiem tylko trzy procent spośród nich posia-
da wykształcenie wyższe, pozostali z reguły mają wykształcenie zasadni-
cze lub jeszcze niższe, co powoduje, że oferowane przez rynek pracy za-
jęcia pozostają poza ich możliwościami. Ogólnopolskie dane statystyczne 
wskazują, że spośród 3,3 mln ogółu osób niepełnosprawnych tylko około 
jedna czwarta jest aktywnych zawodowo.

Zjawisko niepełnosprawności to jeden z najpoważniejszych problemów 
społecznych z jakim zmaga się współczesna cywilizacja. Tak pisze stu-
dentka Joanna Zaperta w swojej pracy pod tytułem Wykluczenie zawo-
dowe osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich aktywizacji. Znacze-
nie tego problemu wynika stąd, iż osoby niepełnosprawne bardzo często 
pozostają bez pracy nie tylko z powodu osobistych ograniczeń zdrowot-
nych, ale także z powodu stereotypowego postrzegania ich, jako osób nie-
kwalifikujących się do pracy.

Joanna Zaperta zajęła się oceną aktywności zawodowej osób niepeł-
nosprawnych ruchowo w stopniu umiarkowanym, mieszkających na wsi. 
Warto zwrócić uwagę na miejsce zamieszkania, jako czynnik ogranicza-
jący niepełnosprawnym dostępność do pracy, co znajduje potwierdze-
nie w wynikach badań autorki. Jednak najpoważniejszą przeszkodą na 
drodze do uzyskania aktywności zawodowej badanych osób jest brak od-
powiednich miejsc pracy oraz problemy zdrowotne. Osoby te zaintereso-
wane są przede wszystkim zatrudnieniem w zakładach pracy chronionej, 
bowiem tam znajdują warunki dostosowane do rodzaju niepełnospraw-
ności. Taka postawa niepełnosprawnych może wskazywać, iż oni sami 
unikają otwartego rynku pracy, jako trudnego do pokonania wyzwania, 
co w jeszcze większym stopniu pogłębia proces ich izolacji społecznej. 
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Wiemy dobrze, że praca dla każdego człowieka jest nie tylko źródłem do-
chodów, ale przede wszystkim warunkiem samorealizacji, płaszczyzną 
kontaktów społecznych, a dla osób niepełnosprawnych bardzo ważnym 
czynnikiem rehabilitacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), to problem, który od dawna znaj-
duje swoje miejsce w literaturze psychologiczno-pedagogicznej i często 
jest podejmowany przez studentów w badaniach własnych. Zagadnienie 
to opisuje studentka Eliza Przybysz w pracy dyplomowej pod tytułem: 
Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików – studium przypadku.

Trudnym wyzwaniem dla studenta jest przygotowanie pracy dyplo-
mowej w oparciu o metodologię indywidualnego przypadku, bowiem do-
świadczenie naukowe i praktyczne autora jest jeszcze zbyt ograniczone, 
by swobodnie zebrać potrzebne dane i właściwie je interpretować.

Autorka dobrze poradziła sobie z wybranym problemem, podając naj-
pierw wyczerpującą charakterystykę DDA na podstawie literatury przed-
miotu. Następnie scharakteryzowała sytuację życiową wybranego przy-
padku w okresie dzieciństwa i obecnie w życiu dorosłym, starając się od-
powiedzieć na pytanie – w jakim stopniu dorastanie dziecka w rodzinie 
alkoholowej kształtuje jego pozycję w szkole w okresie edukacji, następ-
nie sytuację zawodową oraz relacje wewnątrzrodzinne i towarzyskie.

Agata Milewska w pracy pod tytułem Zjawisko narkomanii w opinii 
młodzieży licealnej podjęła próbę zbadania, w jakim stopniu narkotyki 
są obecne w tego typu szkole, jaka jest ocena zjawiska w opinii młodzie-
ży i rodziców oraz jakie działania profilaktyczne prowadzi szkoła, by za-
pobiegać przyjmowaniu przez młodzież środków uzależniających.

Badania autorki wskazują, na szczęście, na nieliczne wśród badanych 
przypadki stałego kontaktu z narkotykami, ale też spora część młodzie-
ży potwierdziła jednorazową próbę. Takie zachowanie wynika z jednej 
strony z ciekawości młodych ludzi, z drugiej z potrzeby akceptacji grupy 
rówieśniczej, by nie pozostawać w izolacji i na marginesie życia społecz-
nego rówieśników. Dla realizacji tych celów młody człowiek jest w stanie 
podejmować zachowania ryzykowne, często niezgodne z prawem i uzna-
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wanymi dotychczas wartościami.

W opiniach młodzieży daje się zauważyć powielanie medialnych opinii 

o małej szkodliwości niektórych substancji, co zachęca do eksperymen-

towania. Obowiązkiem szkoły natomiast jest upowszechnianie rzetelnej 

wiedzy o narkotykach, a przede wszystkim uczenie asertywnego zacho-

wania w gronie rówieśników.

Fragment pracy dyplomowej Moniki Marchlik Przyczyny, przejawy 

i wychowawcze skutki agresji wśród młodzieży w wieku gimnazjal-

nym jest ostatnim artykułem Zeszytu. Autorka przeprowadziła badania 

wśród uczniów gimnazjum w Łochowie.

Celem badań było ustalenie stopnia rozpowszechnienia skali zjawiska 

agresji wśród uczniów szkoły gimnazjalnej. Badani odpowiadali na pyta-

nia związane ze znajomością agresorów i ofiar, ich zachowaniem, opisy-

wali ich wygląd oraz styl bycia. Informacje uzyskane od gimnazjalistów 

porównano z odpowiedziami nauczycieli.

Z opinii uczniów wynika, że dostrzegają zjawisko przemocy w swoim 

gimnazjum. Większość z nich przyznaje, że zachowania takie, jak prze-

zywanie, obgadywanie, prześladowanie oraz bicie to sytuacje spotykane 

niemal codziennie. Zachowań tych dopuszczają się zarówno chłopcy jak 

i dziewczęta. Jednak większość uważa, że nie jest to dla nich powód do 

zmiany szkoły czy środowiska. Sporadycznie zdarzało się, że ktoś przy-

znawał, że boi się chodzić do szkoły, ze strachu przed kimś silniejszym od 

niego. Wskazuje to jednak na fakt, że w gimnazjum są ofiary i wyklucze-

nia z grup. Uczniowie opisywali agresorów jako osoby łatwo rozpozna-

walne przez ich sposób bycia, sposób poruszania się. Opisywali ich jako 

osoby bardzo odważne i pewne siebie. Ofiary zaś są zamknięte w sobie, 

ciche, izolują się od innych i sprawiają wrażenie wystraszonych. Bardzo 

wielu badanych przyznaje, że zareagowałoby na widok przemocy. Nielicz-

ni jednak wskazują, że nie zrobiłoby tego, ze względu na strach, na prze-

graną pozycję i z obawy, że zostaną sami wciągnięci w jakąś niebezpiecz-

ną sytuację. Gimnazjaliści też przyznają, że dopuszczają się zachowań 
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agresywnych przez plotkowanie, dokuczanie i wyśmiewanie. Te zacho-

wania są najbardziej rozpowszechnione w badanej szkole. Mimo częste-

go zjawiska agresji uczniowie uważają, że czują się bezpiecznie w swojej 

szkole, a w sytuacji zagrożenia mieliby do kogo zwrócić się o pomoc, np. 

do swoich nauczycieli. W przekonaniu autorki opracowania jest to dobry 

znak, że nauczyciele przez odpowiednie działania mogą zwalczać zjawi-

sko agresji. 

Genowefa Pańtak





17ZESZYTY NAUKOWE  1/2016. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Anna Antoszewska

Motywy wyboru kierunku studiów  
oraz oczekiwania wobec przyszłej pracy  
na podstawie badań studentów Wszechnicy Polskiej

Tematem pracy jest edukacja i oczekiwania studentów wobec współ-
czesnego rynku pracy w opinii studentów Wszechnicy Polskiej. 

Edukacja pełni podstawową rolę w przygotowaniu młodych ludzi do 
wejścia w dorosłe życie, powinna wyposażyć absolwentów w niezbędną 
wiedzę i umiejętności wymagane przez pracodawców. 

Za cel współczesnej edukacji przyjmuje się koncepcję młodego człowie-
ka świadomego swoich możliwości, predyspozycji oraz odpowiednio przy-
gotowanego do ich wykorzystywania w świecie dynamicznych zamian 
społeczno-ekonomiczno-kulturowych.1 

Celem pracy było zapoznanie się z opinią studentów na temat moty-
wów wyboru kierunku studiów, znajomości realiów współczesnego rynku 
pracy oraz oczekiwań wobec pracy i pracodawców. Badania na ten temat 
przeprowadziłam wśród studentów studiów niestacjonarnych Wszechni-
cy Polskiej na różnych kierunkach; między innymi na kierunku Pedagogi-
ka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość oraz Filologia. 
Ogółem w badaniach uczestniczyło 89 osób. 

W części teoretycznej korzystałam z raportu Młodzi 2011 Krysty-
ny Szafraniec. Poruszane w mojej pracy problemy badawcze doskonale 
wpisują się w tematykę tej właśnie pozycji. Także wiele bieżących rapor-
tów dotyczących monitorowania sytuacji studentów na rynku pracy było 
bardzo pomocnych.

Rozpoczęłam od zdobycia wiedzy o motywach wyboru drogi kształ-
cenia studentów Wszechnicy. Z badań przeprowadzonych przez CBOS 
w 2013 r. wynika, że cztery piąte badanych osób potwierdza, że w obec-

1 S. Byra, Koncepcja ucznia współczesnej szkoły, „Edukacja i dialog” z 2004 nr 3.
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nych czasach w Polsce warto się uczyć i posiadać wykształcenie wyższe. 
Choć odsetek osób wyrażających pozytywną opinię o celowości kształce-
nia ma tendencję spadkową, to nadal ogromna większość Polaków pra-
gnie posiadać wykształcenie wyższe.2 

Paradoksalnie, aspiracje edukacyjne mają się nijak do postrzeganej 
wartości wyższego wykształcenia, a przekonanie, że uczenie się ma sens, 
jest częstsze wśród absolwentów szkół wyższych, najbardziej krytycz-
nych w jego ocenie. Można stąd wnosić, że dyplom akademicki – mimo 
że mocno zdewaluowany – wciąż pozostaje dobrem społecznie pożąda-
nym. Choć wykształcenie wyższe niewiele dziś daje, warto je mieć – tak 
na wszelki wypadek.3

Aby przekonać się, jakimi motywami kierowali się studenci wybiera-
jąc właśnie studia we Wszechnicy Polskiej, zadałam stosowne pytanie, 
z możliwością wyboru kilku odpowiedzi.

Wykres 1. Motywy wyboru uczelni

3% – różnorodnością kierunków i specjalności; 50% – własnymi zainteresowaniami; 
11% – dobrymi notowaniami wśród pracodawców i zwiększeniem szansy na otrzyma-
nie pracy; 34% – lokalizacją i niskimi opłatami; 2% – nie dostałem się do innej uczelni

Źródło: Opracowanie własne.

2  CBOS, Wykształcenie ma znaczenie, Warszawa 2013 s. 5.
3		Tamże.



19Motywy wyboru kierunku studiów oraz oczekiwania wobec przyszłej pracy

Odpowiedzi respondentów wskazują, iż połowa z nich wybrała Wszech-
nicę Polską kierując się własnymi zainteresowaniami. Co trzeci student 
wybrał tę uczelnię ze względu na korzystną lokalizację i niskie opłaty za 
studia, a 11% – kierując się dobrymi notowaniami wśród pracodawców, 
a tym samym zwiększeniem szansy na otrzymanie zatrudnienia.

Interesowały mnie także motywy wyboru określonego kierunku stu-
diów.. Odpowiedzi na ten temat prezentuje Wykres 2.

Wykres 2. Czym kierują się młodzi ludzie  
 przy wyborze kierunku studiów?

46% – własnymi zainteresowaniami; 30% ‒ możliwością znalezienia pracy w danym 
zawodzie; 12% ‒ uzyskaniem prestiżowego i dobrze płatnego zawodu; 4% ‒ sugestią 
rodziny, znajomych; 7% ‒ przekonaniem o łatwości ukończenia tego kierunku; 1% ‒ 
nie dostałem się na inny kierunek.

Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiedzi studentów wskazują, że blisko połowa z nich wybierając 
określony kierunek studiów kieruje się przede wszystkim własnymi za-
interesowaniami. Prawie co trzecia badana osoba sądzi, że wybór okre-
ślonego kierunku studiów zapewni znalezienie pracy w danym zawodzie. 
Oznacza to, że szkoła dysponuje odpowiednią liczbą kierunków, które są 
zbieżne z oczekiwaniami studentów. Kierunki te stanowią wypadkową 
aspiracji, ambicji i możliwości znalezienia pracy w danym zawodzie. 



20 Anna Antoszewska

Kolejnym problemem nawiązującym do motywów kształcenia jest 
zatem pytanie: Czy edukacja we Wszechnicy Polskiej przygotowuje stu-
dentów do wejścia na rynek pracy?

Wykres 3. Czy oferta szkoły jest dostosowana do wymagań  
rynku pracy?

8% ‒ zdecydowanie tak, kierunki i specjalizacje są dobrane pod kątem oczekiwań ryn-
ku; 54% ‒ raczej tak, choć wiele kierunków nie zapewnia znalezienia pracy w wybra-
nym zawodzie; 1% ‒ raczej nie, kierunki zależą od ilości chętnych na studiach, a nie 
popytu rynku na dane zawody; 7% ‒ nie wiem nie mam zdania.

Źródło: Opracowanie własne.

Studenci bardzo pochlebnie wypowiedzieli się na temat oferty eduka-
cyjnej uczelni i jej przystosowania do wymagań rynku. Ponad połowa an-
kietowanych potwierdziła, że szeroki wachlarz kierunków oferowanych 
przez Wszechnicę jest dostosowany do oczekiwań pracodawców. Ale też 
prawie co trzeci badany student jest zdania, że oferta studiów nie tyle do-
stosowana jest do wymagań rynku pracy, ile do liczby studentów, którzy 
zgłaszają się na dany kierunek. 

A czy studiowany kierunek zapewni znalezienie pracy w wybranym 
zawodzie, na to pytanie odpowiedź znajdujemy na Wykresie 4. 
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Wykres 4. Czy studiowany kierunek zapewnia znalezienie pracy  
w wybranym zawodzie? 

15% ‒ zdecydowanie tak, jest duże zapotrzebowanie rynku na tę specjalizację; 54% ‒ 
raczej tak są oferty pracy w tym zawodzie; 20% ‒ raczej nie, nie ma zbyt wielu miejsc 
pracy, a jest wielu specjalistów w tej dziedzinie; 2% ‒ zdecydowanie nie; 9% ‒ nie 
wiem nie mam zdania.

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że blisko 60% respondentów jest prze-
konanych, że studiowanie na danym kierunku zapewni znalezienie pracy 
w wybranym zawodzie. Można z tego wnosić, iż uczelnia wychodzi na-
przeciw potrzebom rynku pracy, a studenci ściśle wiążą ścieżkę eduka-
cji ze ścieżką planowanej kariery zawodowej. Warto też zauważyć, że co 
piąty badany studiuje na takim kierunku, który w jego przekonaniu raczej 
nie zapewni pracy, ale mimo to kontynuuje studia. Być może studenci 
liczą na istotne zmiany na rynku pracy, bowiem zarówno sytuacja eko-
nomiczna, gospodarcza jak i demograficzna nie gwarantuje, że kierunki 
preferowane dziś przez pracodawców będą zapewniały miejsca pracy za 
trzy lub pięć lat.

Interesującym dla mnie było pytanie w jakim stopniu studia na danym 
kierunku zapewniają zdobycie niezbędnych kompetencji i kwalifikacji. 
Odpowiedzi zawiera Wykres 5.
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Wykres 5. Czy studiowany kierunek zapewnia nabycie wszelkich 
niezbędnych kompetencji i kwalifikacji do wykonywania 
wybranego zawodu? 

16% ‒ zdecydowanie tak, uważam że kończąc ten kierunek będę fachowcem w wy-
branej dziedzinie; 52% ‒ raczej tak, zdobędę ogólne podstawy w wybranym kierun-
ku; 23% ‒ raczej nie, kwalifikacje i kompetencje są niewystarczające; 7% ‒ zdecydo-
wanie nie; 2% ‒ nie wiem nie mam zdania.

Źródło: Opracowanie własne.

Ponad trzy czwarte badanych jest zdania, że uczelnia zapewni uzyska-
nie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, choć w sposób zdecydowa-
ny mówi o tym 16%, a 52% uważa, że „raczej tak”, będą to odpowiednie 
kompetencje i kwalifikacje. Blisko jedna trzecia badanych studentów jest 
zdania, że studia nie zapewnią im odpowiednich kompetencji i kwalifi-
kacji, ale mimo to studiują. Być może dla tych osób ważny jest sam fakt 
studiowania, a kompetencje zamierzają zdobywać podczas pracy zawo-
dowej.

Uszczegółowieniem tej kwestii może być kolejne pytanie: Czy po za-
kończeniu studiów będziesz szukał pracy zgodnej ze studiowanym kie-
runkiem? Przypomnę, że wśród badanych byli studenci czterech kierun-
ków: Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika 
oraz Filologia.
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Wykres 6. Czy po zakończeniu uczelni będziesz szukał pracy 
zgodnej ze studiowanym kierunkiem?

32% ‒ zdecydowanie tak; 37% ‒ raczej tak; 17% ‒ raczej nie; 3% ‒ zdecydowanie nie; 
11% ‒ nie wiem, nie mam zdania.

Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiedzi na to samo pytanie w podziale na poszczególne kierunki 
przedstawia Wykres 7.

Wykres 7. Czy po ukończeniu szkoły będziesz szukał pracy  
zgodnej ze studiowanym kierunkiem?

a ‒ zdecydowanie tak; b ‒ raczej tak; c ‒ raczej nie; d ‒ zdecydowanie nie; e ‒ nie 
wiem, nie mam zdania.
1 ‒ finanse i rachunkowość; 2 ‒ bezp. wew. 3 ‒ pedagogika; 4 ‒ filologia.

Źródło: Opracowanie własne.
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Odpowiedzi wskazują, że najbardziej zdeterminowani są studenci Bez-
pieczeństwa wewnętrznego oraz Pedagogiki, ponieważ na tych kierun-
kach jest najwięcej osób, które w sposób zdecydowany będą szukać pracy 
zgodnej z kierunkiem studiów. W kategorii odpowiedzi „raczej tak” do-
minują studenci kierunków: Finanse i rachunkowość, Pedagogika i Filo-
logia. Na Pedagogice i Filologii jest także najwięcej tych, którzy raczej nie 
będą szukać pracy zgodnej z kierunkiem studiów.

Zapytałam także o ocenę sytuacji osób młodych na rynku pracy, oraz 
determinanty tej sytuacji. 

Wykres 8. Co wpływa na sytuację młodych ludzi na rynku pracy? 

29% ‒ polityka i gospodarka kraju; 11% ‒ sytuacja demograficzna; 13% ‒ system edu-
kacji; 12% ‒  kierunek kształcenia; 9% ‒  wybór zawodu; 14% ‒ nieznajomość realiów 
i brak rozeznania rynku pracy; 11% ‒ wygórowane oczekiwania młodych; 1% ‒ inne. 

Źródło: Opracowanie własne

Większość badanych potwierdziła, że obecnie młodzi borykają się 
przede wszystkim z wysokim bezrobociem. Trudna sytuacja młodych na 
rynku pracy jest w ich przekonaniu uzależniona od sytuacji politycznej 
i gospodarczej kraju, braku rozeznania na rynku pracy, niewłaściwego 
systemu edukacji oraz źle obranego kierunku studiów. Inne przyczyny, 
to w ocenie badanych sytuacja demograficzna w kraju, nietrafny wybór 
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zawodu oraz wygórowane oczekiwania młodych osób. Jak, w takim razie, 
młodzi widzą swoje miejsce na rynku i czego oczekują od przyszłej pracy? 

Wykres 9. Czego młodzi ludzie oczekują od przyszłej pracy?

23% ‒ stabilizacji zawodowej; 23% ‒  wysokiego wynagrodzenia; 17% ‒  spokoju, 
dobrej atmosfery i godnych warunków pracy; 13% ‒  satysfakcji zawodowej; 12% ‒  
możliwości rozwoju i szkoleń; 12% ‒ zgodności z zainteresowaniami i kwalifikacjami.

Źródło: Opracowanie własne

Dla większości samo znalezienie pracy jest w dzisiejszych czasach wy-
zwaniem. Powodem takiej sytuacji jest ograniczona liczba miejsc pracy, 
brak wymaganych umiejętności, w przypadku osób młodych także brak 
doświadczenia oraz wysokie koszty zatrudnienia. Dlatego nie może 
dziwić fakt, że studenci od przyszłej pracy wymagają przede wszystkim 
stabilizacji i pewności zatrudnienia oraz odpowiedniego wynagrodzenia. 
Poza tymi dwoma wymienionymi czynnikami, przyszła praca powinna 
zapewnić spokój, miłą atmosferę i godne warunki. Myślę, że nie są to wy-
górowane wymagania, choć może dziwić fakt, że tylko niewielu studen-
tów oczekuje od pracy możliwości rozwoju, szkoleń i zgodności z zainte-
resowaniami. 

Ostatnim problemem, jaki chciałam zbadać, a który wydaje mi się 
bardzo ważny, jest znajomość realiów współczesnego rynku pracy. 
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Wykres 10. Od czego młodzi ludzie uzależniają znalezienie  
zatrudnienia?

 21% ‒ doświadczenie zawodowe; 20%  ‒ znajomość języków obcych; 17% ‒ wy-
kształcenie i dodatkowe kwalifikacje; 14% ‒ kompetencje miękkie, umiejętności in-
terpersonalne i postawy; 13% ‒ znajomości; 8% ‒ determinacja, motywacja, przed-
siębiorczość; 7% ‒ znajomość specjalistycznych programów i nowinek technologicz-
nych; 0% ‒ inne.

Źródło: Opracowanie własne

W opinii studentów znalezienie zatrudnienia jest uwarunkowane 
przede wszystkim posiadaniem doświadczenia, znajomością języków 
obcych, wykształceniem oraz dodatkowymi kwalifikacjami. Dopiero na 
czwartym miejscu studenci wskazali indywidualne kompetencje, umie-
jętności i postawy. Analizując jednak wymagania pracodawców wobec 
młodych pracowników można dostrzec niewielkie różnice. Obecny rynek 
pracy oprócz wyższego wykształcenia, które staje się niezbędnym już wy-
mogiem formalnym, wymaga od kandydatów na pracowników umiejęt-
ności samodzielnego działania, przedsiębiorczości, umiejętności szybkiej 
adaptacji do zmiany warunków, sposobów i rodzajów pracy. Pracodaw-
cy poszukując kandydatów do pracy kierują się przede wszystkim do-
świadczeniem, profilem wykształcenia, oraz całą gamą wymagań kom-
petencyjnych, czyli indywidualnych umiejętności i wiedzy niekoniecz-
nie potwierdzonej formalnie. Wśród wymagań kompetencyjnych wska-
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zują przede wszystkim na kompetencje komputerowe, samoorganizacyj-
ne, interpersonalne oraz kognitywne. Można tu zauważyć pewien rozdź-
więk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a znajomością tych wyma-
gań przez studentów. 

Problem ten dotyczy nie tylko studentów Wszechnicy Polskiej, ale ogó-
łu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Niestety, samo studiowa-
nie i zdobycie dyplomu nie gwarantuje uzyskania pracy, choć wykształ-
cenie, nabyte kompetencje i kwalifikacje stanowią niezbędny walor ryn-
kowy. Aby rozszerzyć kompetencje absolwentów uczelni wyższych resort 
szkolnictwa wyższego rozpoczął nowy projekt pod nazwą Program Roz-
woju Kompetencji. Zakłada on zdobywanie na studiach wiedzy przekro-
jowej z wielu dziedzin, zwłaszcza kompetencji miękkich tzw. interperso-
nalnych, takich jak umiejętność współpracy z innymi, komunikowania 
się, asertywności, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów. Pro-
gram rozwoju kompetencji obok drugiego programu Studiujesz? Prakty-
kuj! wchodzą w skład rządowego Programu Operacyjnego Wiedza. Edu-
kacja. Rozwój, którego podstawowym założeniem jest podniesienie kom-
petencji studentów szkół wyższych w odpowiedzi na potrzeby gospodar-
ki i rynku pracy. 
Kolejnym pytaniem związanym z rynkiem pracy jest zagadnienie doty-
czące ograniczeń w zatrudnianiu absolwentów. Czynniki, które utrudnia-
ją podjęcie pracy przez osoby młode i wykształcone to przede wszyst-
kim brak ofert pracy, brak doświadczenia i praktyki, niski poziom wyma-
ganych kwalifikacji zawodowych, wykształcenie niedostosowane do ryn-
ku. Utrudnienia wymienione przez studentów pokrywają się z wynikami 
analiz przeprowadzonych w 2014 roku przez BKL. Jedynym czynnikiem 
ograniczającym możliwość zatrudnienia nie wymienionym przez moich 
ankietowanych, a wskazanym na wysokim miejscu w badaniu BKL był 
brak kontaktów i znajomości. 
W jaki więc sposób studenci Wszechnicy chcą podnieść swoje notowania 
u pracodawców i dostosować się do potrzeb rynku? Jakie wyrzeczenia są 
gotowi ponosić?
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Wykres 11. Jakie wymogi stawiane przez pracodawców mogą zo-
stać spełnione przez młodych ludzi

20%  ‒ praca w niestandardowych godzinach, zmianowa; 20%  ‒ zmiana miejsca za-
mieszkania; 19%  ‒ częste wyjazdy, w tym za granicę; 13%  ‒ pełna dyspozycyjność 
i możliwość 7 dni pracy w tygodniu; 11%  ‒  pokrycie kosztów specjalistycznych szko-
leń; 11%  ‒ zmiana zachowań, przyzwyczajeń, sposobu ubierania się, rzucenia nało-
gów; 4%  ‒ niedogodne i dalekie dojazdy do pracy; 2%  ‒  praca bez umowy lub nie-
zgodna z wymogami prawa.

Źródło: Opracowanie własne

Aby otrzymać pracę, stabilną i dobrze płatną, studenci są gotowi na 
dyspozycyjność, pracę w niestandardowych godzinach, częste wyjazdy 
służbowe, a nawet zmianę miejsca zamieszkania. Pozostałe wymogi sta-
wiane przez pracodawców, a więc pokrycie kosztów szkoleń, niedogodne 
dojazdy, czy praca w szarej strefie, bez umowy nie znalazła wielu chęt-
nych. 

Ostatnie pytania zawarte w ankiecie dotyczyły zagadnień nawiązujących 
do rekrutacji i selekcji, czyli sposobu poszukiwania pracy oraz wymagań 
finansowych. 

W jaki sposób studenci poszukują pracy i jakiego wynagrodzenia ocze-
kują. 
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Wykres 12. W jaki sposób młodzi ludzie poszukują zatrudnienia?

45%  ‒  poszukiwanie ofert pracy w mediach (prasa, Internet, portale pracy); 26%  
‒  składanie ofert bezpośrednio u pracodawców; 20%  ‒ szukanie pracy u rodziny lub 
znajomych; 4%  ‒ zamieszczanie własnych ogłoszeń w mediach (prasa, Internet, por-
tale pracy); 3%  ‒ rejestracja w agencjach doradztwa personalnego, biurach pośred-
nictwa pracy; 2% ‒ szukanie ofert w Urzędach Pracy, ośrodkach pomocy, organiza-
cjach, stowarzyszeniach.

Źródło: Opracowanie własne

Z odpowiedzi wynika, że najbardziej popularnym sposobem poszu-
kiwania pracy według studentów są oferty zamieszczane w mediach; 
prasie, Internecie, na portalach pracy, a także składanie ofert bezpo-
średnio w zakładach i firmach, w których studenci chcą być zatrudnieni. 
Równie dobrym sposobem na znalezienie pracy jest polecenie przez rodzi-
nę lub znajomych.

Ważnym aspektem pracy jest wynagrodzenie. Dlatego zapytałam studen-
tów na jakie wynagrodzenie liczą podejmując pracę po ukończeniu swego 
kierunku studiów. Odpowiedzi prezentuje Wykres 13. 
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Wykres 13. Czy absolwenci wyceniając swoje kwalifikacje i kom-
petencje dostosowują oczekiwania do realiów rynku 
pracy? 

a  ‒ poniżej 2000; b ‒ 2000-2500; c ‒ 2500-3500; d ‒ 3500-4500, e 4500-5000;  
f ‒ powyżej 5000.
1 ‒ finanse i rachunkowość; 2 ‒ bezp. wew. 3 ‒ pedagogika; 4 ‒ filologia.

Źródło: Opracowanie własne

Z danych wynika, że prawie nie ma studentów, którzy spodziewają się 
najniższego wynagrodzenia, czyli kwoty poniżej 2000 złotych. Na kierun-
ku Pedagogika i Bezpieczeństwo wewnętrzne większość studentów liczy 
na wynagrodzenie miesięczne w granicach 2500-3500 zł lub 3500-4500 
zł. Wysokiego wynagrodzenia, w kwocie powyżej 5000 złotych spodzie-
wa się najwięcej studentów kierunku Filologia, Finanse i rachunkowość 
oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne, najmniej takich studentów jest na Pe-
dagogice.

Reasumując można stwierdzić, że badani studenci realnie oceniają 
swoje możliwości zarobkowania w wybranym przez siebie zawodzie.

Podsumowując uzyskane wyniki badań można powiedzieć, że wybie-
rając uczelnię i kierunek studiów młodzież kieruje się przede wszystkim 
własnymi zainteresowaniami, ale też korzystnym usytuowaniem uczel-
ni, z uwagi na dojazdy. Większość żywi przekonanie, że wybrany kieru-



31Motywy wyboru kierunku studiów oraz oczekiwania wobec przyszłej pracy

nek studiów zapewni znalezienie pracy i dość wysokie wynagrodzenie. 
Niektórzy respondenci studiują, mimo iż wiedzą o trudnościach w zna-
lezieniu pracy po danym kierunku, a nawet nie zamierzają szukać pracy 
zgodnej ze swoim kierunkiem. Takich studentów jest najwięcej na kierun-
ku Pedagogika.

Od przyszłej pracy młodzi oczekują głównie stabilizacji zawodo-
wej i wysokiego wynagrodzenia. Zdecydowanie mniej ważna jest zgod-
ność pracy z kwalifikacjami, możliwości rozwoju i awansu zawodowe-
go. Jednak, aby otrzymać stabilną i dobrze płatną pracę młodzi ludzie są 
gotowi wykonywać pracę w niestandardowych godzinach, łącznie z czę-
stymi wyjazdami, także zagranicznymi, a nawet są gotowi na zmianę 
miejsca zamieszkania.

W poszukiwaniu ofert pracy młodzież zdaje się głównie na media, czyli 
Internet, portale pracy, prasę oraz składanie ofert bezpośrednio u praco-
dawców, w dalszej kolejności jest szukanie pracy przez rodzinę i znajo-
mych, a do rzadkości należy szukanie pracy w agencjach doradztwa per-
sonalnego czy urzędach pracy.

Anna Antoszewska
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Karolina Bień 

Wartości i dążenia studentów Pedagogiki 
Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie

Deklarowane wartości
W literaturze socjologicznej i pedagogicznej jest wiele prac na temat 

wartości, aspiracji i planów życiowych młodzieży. Zainteresowanie i stała 
obecność tego tematu w badaniach naukowych związana jest z proce-
sem zmian cywilizacyjno-społecznych, determinujących uznawane przez 
młodzież wartości i ich dążenia. Tematem mojej pracy są wartości, aspi-
racje i plany życiowe młodzieży studenckiej. Podejmuję próbę odpowie-
dzi na pytania: Czym kieruje się w swoim życiu współczesna młodzież? 
Do czego dąży? Jakie wartości są najwyżej cenione? Moim zamiarem jest 
także sprawdzenie w jakim stopniu dążenia studentów Wszechnicy Pol-
skiej potwierdzają obraz młodzieży polskiej, wyłaniający się z dotychcza-
sowych badań. Jakie można obserwować różnice? Czy są one duże? Jeśli 
są, to czego dotyczą zmiany? Badania przeprowadziłam w maju 2015 
roku wśród studentów pierwszego roku studiów pedagogicznych Wszech-
nicy Polskiej. Metodą badań był sondaż diagnostyczny, z zastosowaniem 
kwestionariusza ankiety, który wypełniło 50 studentów.
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Wykres 1. Co jest dla ciebie w życiu najważniejsze?

18% ‒ Zdrowie; 14% ‒ Szczęście; 16%  ‒ Miłość; 3% ‒ Czas wolny; 6% – Szacunek; 3% 
‒ Kariera; 10% ‒ Przyjaźń; 3% ‒ Wolność; 4% ‒ Rodzina; 4% ‒ Wiedza; 7% – Wykształ-
cenie; 4% – Religia; 8% ‒ Niezależność.  

Pytanie dotyczące uznawanych przez badaną grupę wartości przyno-
si parę zaskakujących odpowiedzi. Najbardziej niespodziewanym wyni-
kiem w świetle dotychczasowych badań jest fakt, iż kategoria zdrowie 
było dla badanych wartością najważniejszą (18%). Młodość kojarzy się 
przecież z witalnością, jest to okres, w którym nie ma jeszcze problemów 
ze zdrowiem, więc myśl o zachowaniu dobrego stanu zdrowia, może za-
skakiwać. 

Jakie mogą być przyczyny takich odpowiedzi? Mogą być to indywi-
dualne doświadczenia, dotyczące najbliższego kręgu osób, np. rodziców, 
dziadków. Być może jest to charakterystyczna cecha badanej grupy. Są to 
przyszli pedagodzy, osoby o większej wrażliwości społecznej, rozumieją-
cy, że zdrowie jest podstawą wszelkich działań życiowych.

Nie jest natomiast zaskoczeniem, że następne najwyższe miejsca w 
hierarchii wartości otrzymały takie kategorie, jak miłość i szczęście – od-
powiednio 16% i 14%.

 Młodość zawsze kojarzy się z głębokimi miłosnymi uniesieniami oraz 
beztroskim, szczęśliwym życiem. To okres najbardziej idealistycznego po-
dejścia do życia. Przejawem takiego podejścia może być dość niska pozycja 
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wartości, którą stanowi rodzina, jedynie 7% odpowiedzi. Wydaje się, że 
dla osób badanych miłość jest bardzo ważna, ale wyobrażona w sposób 
książkowy, filmowy, a nie w kategoriach codziennych obowiązków rodzin-
nych. Interesujące są wyniki w zakresie takich wartości, jak wykształce-
nie i wiedza. Wykształcenie uzyskało dopiero 6 wynik, co pozostaje w 
sprzeczności z obrazem młodzieży w badaniach CBOS, „Cele i dążenia 
życiowe Polaków 2010”, gdzie stwierdzono duże znaczenie, jakie mło-
dzież przywiązuje do odpowiedniego wykształcenia. Jednakże jeśli połą-
czymy ze sobą dwie kategorie wykształcenie  i wiedza, to ta wspólna ka-
tegoria znajduje się na wysokim 4 miejscu wskazań. Choć trzeba dodać, 
że wykształcenie uzyskało dwa razy więcej wskazań niż wiedza, co może 
wskazywać na praktyczne podejście badanych, gdyż zawsze trzeba się 
wykazać formalnym przygotowaniem, aspirując do danego stanowiska. 

Również wysoki wynik w hierarchii wartości (odpowiednio 4 i 5 miej-
sce) uzyskały takie kategorie, jak przyjaźń i niezależność (odpowied-
nio 10% i 8%). Wysokie znaczenie przyjaźni dla młodzieży nie powinno 
dziwić. Młodzi ludzie boją się alienacji, poczucia osamotnienia. Bardzo 
ważnym jest posiadanie grupy przyjaciół, aby wspólnie spędzać wolny 
czas, mieć wspólne zainteresowania. 

Kolejnym popularnym wskazaniem w hierarchii wartości okazała się 
niezależność. Badani nie chcą od nikogo i niczego zależeć, nie chcą ewen-
tualnych ograniczeń. 

Ciekawych informacji dostarcza analiza wartości najmniej popular-
nych. Na przykład niski wynik kategorii wolność – tylko 3%. Nie jest to 
dla młodych pojęcie ważne, gdyż nie widzą oni zagrożeń swojej wolności. 
Być może to dowód braku buntu w obecnym pokoleniu młodzieży.

Szerszego komentarza wymaga niski poziom wskazań takiej kategorii, 
jak kariera. Być może samo słowo jest niemodne wśród młodych ludzi. 
Być może studenci studiów pedagogicznych inaczej wyobrażają sobie-
swoją przyszłość, sądząc, że w tej dziedzinie możliwości kariery są ogra-
niczone. 
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Wykres 2. Aby czuć się szczęśliwym niezbędne jest:

23% ‒ Być zdrowym;  2% ‒ Posiadać wysoki status i prestiż; 22% ‒ Kochać z wzajem-
nością; 6% ‒Zarobić dużo pieniędzy; 23% ‒ Posiadać rodzinę i dzieci; 10% ‒ Być sza-
nowanym i poważnym; 14% ‒ Nie być zależnym od nikogo i niczego

W poprzednim pytaniu, dotyczącym wyznawanych wartości, poczucie 
chęci bycia szczęśliwym uzyskało wysoką, trzecią pozycję. Co w związku 
z tym jest niezbędne, aby je osiągnąć? Zdaniem badanych decydujące są 
trzy niemal równo istotne przesłanki. Są to: bycie zdrowym (23%) miłość 
z wzajemnością (22%) oraz posiadanie rodziny i dzieci (23%). O ile dwa 
pierwsze wskazania nie zaskakują w świetle już omówionych odpowie-
dzi, to wskazanie rodziny i dzieci jest czymś nowym w odpowiedziach an-
kietowanych. Można przypuszczać, iż mimo jeszcze idealistycznego po-
dejścia do miłości, posiadanie rodziny oraz dzieci zajmuje bardzo wysoką 
pozycję. Inne odpowiedzi potwierdzają już wcześniej dokonane obserwa-
cje. Ważne dla badanych jest poczucie niezależności, poszanowanie i po-
ważanie od innych osób. Wysoki status społeczny i prestiż, w opinii ba-
danych, jest najrzadziej wybieraną odpowiedzią, czyli nie jest to cecha 
szczęśliwości. 

Również małą wagę przywiązują badani do aspektów materialnych szczę-
ścia, sytuując tę kategorię na piątym miejscu (odpowiedź: zarabiać dużo pie-
niędzy), może w myśl znanej maksymy, że pieniądze szczęścia nie dają?



37Wartości i dążenia studentów Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie

Wykres 3. Co twoim zdaniem decyduje o osiągnięciach  
innych ludzi?

16% ‒ Ambicje; 4% ‒ Przypadek; 16% ‒ Wykształcenie; 9% ‒ Pomoc rodziny; 11% ‒
Szczęście; 1% ‒ Pomoc Państwa; 12% ‒ Pracowitość; 10% ‒ Zdolności i inteligencja; 
13% ‒ Znajomości; 8% ‒ Upór i konsekwencja.

Wprawdzie pytanie to dotyczy innych osób niż badani, ale w ten 
sposób możemy poznać, co ankietowani uważają za niezbędne, aby osią-
gnąć sukces, cel życiowy. Jest to swego rodzaju projekcja własnych war-
tości. Najbardziej popularnymi odpowiedziami okazały się wykształce-
nie i ambicje (16%) Po raz kolejny znajdujemy potwierdzenie wagi, jaką 
młodzi ludzie przywiązują do posiadania wykształcenia. W odpowie-
dziach o średnim poziomie popularności (8-12%) znalazły się cztery dość 
mocno różniące się od siebie wskazania, czyli znajomości, pracowitość, 
szczęście oraz zdolności i inteligencja. O ile odpowiedź pracowitość po-
twierdza tezę o przekonaniu młodych ludzi, że ich przyszłość zależy od 
nich samych, to pozostałe kategorie odpowiedzi stanowią chyba formę 
asekuracji, na wypadek własnych niepowodzeń. Wszystkie bowiem trzy 
kategorie można scharakteryzować jako niezależne od woli jednostki, 
a zależne od szczęścia czy znajomości. 

Optymistycznie nastrajają wyniki wskazań w kategoriach przypadek 
i pomoc państwa, czyli badani nie oczekują pomocy państwa a liczą na 
siebie.
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Aspiracje studentów
Wykres 4. Po co chcesz się kształcić dalej?

25% ‒ Aby mieć lepszą pracę; 34% ‒ Aby więcej zarabiać; 34% ‒ Aby pogłębić swo-
je zainteresowania; 6% ‒ Aby mieć prestiż, poważanie wśród kolegów, rodziny; 1% 
‒ Wszyscy w rodzinie posiadają wyższe wykształcenie; 0% ‒ Nie chcę się kształcić da-
lej, wykształcenie nie ma znaczenia w życiu;

Jeżeli już ankietowani są przekonani o potrzebie posiadania wykształ-
cenia, warto poznać cele, jakie im przyświecały przy dokonywaniu takiej 
decyzji. Dwa wskazania okazały się równie ważne – aby więcej zara-
biać oraz aby pogłębić swoje zainteresowania (po 34%). Z jednej strony 
możemy mówić o idealistycznym podejściu w postaci chęci pogłębiania 
posiadanych zainteresowań, z drugiej strony spotykamy się z bardzo 
pragmatycznym podejściem w postaci zamiaru uzyskania w przyszłości 
wyższych zarobków. Wydaje się, że to pragmatyczne podejście jest po-
twierdzone inną odpowiedzią o wysokim wyniku: aby mieć lżejszą pracę. 
Uprawnia to do stwierdzenia, że motywy konieczności dalszego kształce-
nia wynikają z racjonalnej oceny przyszłych szans i możliwości. 

Przekonanie o potrzebie dalszego kształcenia to wynik własnych prze-
myśleń, a wpływ otoczenia jest marginalny – bez znaczenia dla ankieto-
wanych są takie przesłanki, jak uzyskanie prestiżu wśród kolegów i ro-
dziny (6% wskazań), czy fakt iż wszyscy w rodzinie posiadają wyższe wy-
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kształcenie (1% wskazań). Wynikać to może także z faktu, iż w środowi-
sku w jakim żyją badani, wyższe wykształcenie jest cechą rzadką.

Wykres 5. Jaki zawód jest dla ciebie najbardziej prestiżowy?
 

15% ‒ Prezes wielkiego banku; 9% ‒ Dowódca sił zbrojnych; 2% ‒ Biskup; 6% ‒ Świa-
towej sławy wokalista (np. rockowy); 2% ‒ Uznany artysta-malarz; 36% ‒ Lekarz, np. 
chirurg przeprowadzający operację (np. na otwartym sercu); 2% ‒ Piłkarz światowa 
gwiazda piłki nożnej; 11% ‒ Prawnik zarządzający znaną kancelarią prawną; 17% ‒ Pe-
dagog.

Pytanie o najbardziej prestiżowy zawód dostarcza informacji zarów-
no o uznawanych wartościach, jak również może stanowić przesłankę 
oceny aspiracji i celów życiowych badanych. W pierwszej kolejności an-
kietowani wskazali na zawód „lekarz, ale o szczególnej specjalności, np. 
chirurg przeprowadzający operację np. na otwartym sercu”. Co oznacza 
taki wybór? Na pewno na wysokim miejscu znajduje się profesjonalizm 
i wiedza, czyli są to wartości przez ankietowanych uznawane za naj-
ważniejsze. Zawód lekarza w świadomości społecznej w dalszym ciągu 
ma wysoką pozycję społeczną. Drugim zawodem o podobnej sile społecz-
nej jest pedagog. Można przypuszczać, że wybór kierunku studiów został 
przez ankietowanych dokonany bardzo świadomie i jest wysoko ocenia-
ny w hierarchii wartości badanych.

Dobra materialne są także ważne dla badanych. Tak można sądzić, 
jeśli weźmiemy wybór takich kategorii, jak: prezes wielkiego banku, 
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prawnik zarządzający znaną kancelarią prawną,  światowej sławy woka-
lista rockowy, czy gwiazda światowej piłki nożnej. 

Plany życiowe
Wykres 6. Czego boisz się w przyszłości

15% ‒ Że nie znajdę pracy; 13% ‒ Że nie uda mi się założyć rodziny; 12% ‒ Życia w 
niedostatku; 11% ‒ Nudy życia codziennego; 7% ‒Utraty przyjaciół i znajomych; 36% 
‒ Choroby; 5% ‒ Braku perspektyw; 1% ‒ Poczucia braku sensu życia.

 Dominującym lękiem przed nieznaną przyszłością jest obawa o przy-
szły stan zdrowia. Pozostałe kategorie odpowiedzi rozkładają się równo-
miernie. Zbliżoną do siebie wagę mają takie wartości, jak praca, rodzi-
na, stabilizacja materialna, które dla ankietowanej młodzieży są istotny-
mi wartościami w  życiu. Ankietowani nie obawiają się braku perspektyw 
życiowych, albo braku sensu w życiu. Można więc powiedzieć, że badani 
charakteryzują się optymizmem i nadzieją dobrych perspektyw na przy-
szłość.
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Wykres 7. Jaka jest twoja wymarzona praca?

2% ‒ Samozatrudnienie; 4% ‒ Umożliwia zrobienie kariery; 16% ‒ Dobrze płatna; 4% 
‒ Jest lekka i nieuciążliwa; 23% ‒ Jest zgodna z moimi zainteresowaniami; 16% ‒  Jest 
zgodna z tradycją rodzinną; 16% ‒  Rozwojowa; 6% ‒  Dająca dużo kontaktów; 13% 
‒  Stabilna, etatowa; 0% ‒ Posiada wysoki prestiż społeczny.. 

W pytaniu o przyszłą pracę najbardziej charakterystyczną odpowie-
dzią jest, by praca była zgodna z zainteresowaniami (23 %). 

Równie znaczące, okazały się trzy inne odpowiedzi, a mianowicie, że 
przyszła praca jest rozwojowa, zgodna z tradycją rodzinną oraz dobrze 
płatna. O ile ostatnia z tych odpowiedzi jest dowodem pragmatyczne-
go podejścia, to dwie pozostałe można różnie interpretować. Odpowiedź: 
rozwojowa może być traktowana jako potwierdzenie konieczności ciągłe-
go inwestowania w siebie, jako warunku osiągnięcia celów życiowych. 
Z kolei wysoka popularność odpowiedzi: zgodna z tradycją rodzinną 
może wskazywać, że w środowisku rodzinnym są zawody, na których 
warto się wzorować.

Trzeba także zauważyć średnią popularność pracy stabilnej. W każdej 
grupie znajdują się osoby skłonne do zaakceptowania wysokiego ryzyka, 
jak też takie, które starają się wybierać rozwiązania o jak najmniejszym 
stopniu ryzyka. Dla nich stabilność przyszłej pracy może okazać się naj-
ważniejszą przesłanką. Po raz kolejny dostajemy natomiast informację, 
że kariera dla badanej grupy nie jest ważnym celem życiowym. Dowodem 
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tego są niskie liczby wskazań odpowiedzi, iż praca umożliwia zrobienie 
kariery (4%), czy posiada wysoki prestiż społeczny (0 wskazań).

Wykres 8. W jakim stopniu od ciebie zależy:

A – niewielkim; B – znacznym; C – zależy tylko ode mnie; D – nie mam wpływu
1 – Zdrowie, 2 – Przyszłe zarobki, 3 – Możliwość założenia rodziny, 4 – Możliwość dal-
szej nauki, 5 – Osiągnięcie szacunku i poważania, 6 – Kariera.

Młodzi ludzie są przekonani, że ich przyszłość leży w ich rękach, zależy 
tylko od ich działań. Bardzo mało osób uważa, że nie mają wpływu, bądź 
mają niewielki wpływ na swoją przyszłość. Jest to bardzo budujący obraz 
dzisiejszego pokolenia młodzieży, jako pełnego inicjatywy, nie czekające-
go na coś. Badani sądzą że mają decydujący wpływ na kontynuowanie 
nauki, na osiagnięcie szacunku i poważania oraz na założenie rodziny. 
Swój wpływ jako znaczny przypisują przede wszystkim własnemu zdro-
wiu, wysokości przyszłych zarobków oraz możliwości zrobienia kariery. 
Warto jeszcze raz podkreślić siłę przekonania, że ich przyszłość zależy 
przede wszystkich od nich samych.
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Wykres 9. Gdzie chcesz pracować w przyszłości?

4% ‒ Za granicą; 13% ‒ W niewielkiej firmie prywatnej; 26% ‒ We własnej firmie; 
9% ‒ Tam gdzie będą najwyższe zarobki; 35% ‒ W przedsiębiorstwie państwowym, 
na etacie; 5% ‒ W znanej firmie zagranicznej, korporacji; 4% ‒ W organizacji lub par-
tii politycznej; 4% ‒ Byle gdzie aby mieć pracę.

Jak więc w oczach badanych ta przyszłość ma wyglądać? Zadano an-
kietowanym pytanie o miejsce, w którym chcieliby w przyszłości praco-
wać. Najbardziej popularną odpowiedzią okazał się etat w przedsiębior-
stwie państwowym (35% wskazań). Najbardziej popularną okazała się 
praca kojarząca się ze stabilnością, może nie przysparzająca najwyższych 
dochodów, ale zapewniająca poczucie bezpieczeństwa. Należy jednak 
uwzględnić fakt, iż ankietowani byli studentami studiów pedagogicz-
nych, a placówki pedagogiczne w naszym kraju są z reguły państwowe.

Kolejną najbardziej oczekiwaną pracą było prowadzenie własnej firmy 
(26%). Rozwiązanie wprost przeciwne do poprzedniego. Kojarzone jest 
z wysokim poziomem ryzyka, ciężką pracą, nieprzewidywalnością, ale 
w razie sukcesu może przynieść nie tylko satysfakcję, ale i znaczne do-
chody.

Można więc stwierdzić, że w obszarze zainteresowań ankietowanych 
znajduje się całe spektrum możliwości, a ostateczny wybór zależy, jak 
wiemy, od splotu różnych okoliczności.
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Podsumowując można powiedzieć, że na system wartości młodzie-
ży największy wpływ ma rodzina i grono przyjaciół. W hierarchii war-
tości wysoką pozycję zajmują dwie kategorie – szczęśliwe życie rodzin-
ne i miłość. Ponadto młodzież ceni takie wartości, jak wykształcenie 
i wiedzę, ambicję i konsekwencję w działaniach oraz upór i pracowitość.

Młodzi chcą dobrze płatnej pracy, zgodnej z zainteresowaniami, najle-
piej w instytucji państwowej, albo chcą prowadzić własną firmę. Pragną 
stabilizacji materialnej, ale nie planują ani kariery, ani nie oczekują wy-
sokich zarobków. Cenią szacunek i poważanie, ale nie dążą do prestiżu.

W porównaniu do dotychczasowych badań na temat aspiracji i dążeń 
życiowych młodzieży można zauważyć w moich badaniach pewne obni-
żenie poziomu optymizmu młodzieży oraz dość niski poziom takich war-
tości w życiu, jak prestiż i kariera, natomiast wyższą pozycję przypisują 
badani posiadaniu dobrego zdrowia, które – jak należy sądzić – jest gwa-
rantem wszelkich innych osiągnięć.

Można powiedzieć, że młodzież prezentuje bardzo realistyczne podej-
ście do wizji swojego życia w przyszłości. Młodzi pragną uzyskać stan 
równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową. Nie chcą do-
puścić, by jedno przeważało nad drugim, ale też chcą osiągnąć poczucie 
sukcesu w jednym i drugim obszarze. A to bardzo trudne zadanie.

Karolina Bień



45ZESZYTY NAUKOWE  1/2016. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Marta Piątkowska-Zajec

Szkolenia i coaching młodych 
pracowników w organizacji finansowej 

W obliczu dynamicznego rozwoju konkurencji konieczne staje się in-
westowanie w rozwój pracowników. To właśnie ludzie są głównym fun-
damentem w każdej firmie. Konieczność pogłębiania wiedzy oraz umie-
jętności pracowników jest w szczególności bardzo powszechna w prakty-
ce dużych firm. 

Ciągłe doskonalenie wpływa znacząco na pozycję organizacji, osłabia-
jąc przy tym konkurencję. Współczesne przedsiębiorstwa są świadome 
potrzeby ciągłego doskonalenia i dlatego tak duży nacisk kładą na różne 
formy szkoleniowe, inwestowanie w rozwój pracowników, by rozszerzać 
ich horyzonty i zwiększać trafność podejmowanych przez nich decyzji. 

 Dziś organizacje stawiają sobie za cel rozwój pracowników, w takiej 
skali i takim tempie, aby co najmniej dotrzymać kroku konkurencji. 

Z uwagi na stale zmieniające się wymogi zawodowe, które w miarę 
upływu czasu stają się coraz bardziej wygórowane, człowiek powinien 
doskonalić się w całym okresie aktywności zawodowej, prowadzącej 
do nieustannego wzbogacania jego osobowości jako człowieka pracy.

Obecnie można często spotkać się z terminem „organizacja ucząca 
się”. Określenie to zrobiło w ciągu ostatnich kilkunastu lat prawdziwą 
karierę. Organizacja ucząca się stawia sobie za cel rozwój kompeten-
cji pracowników w takiej skali i tempie, aby przynajmniej dotrzymywa-
ła kroku konkurencji. Centralne miejsce w tej koncepcji zajmuje „uczenie 
się”, czyli aktualizowanie i opanowywanie nowej wiedzy i umiejętności 
potrzebnych organizacji, nowych technologii, technik, metod, narzędzi, 
procedur, a także nowych koncepcji zarządzania. Każda firma, nawet naj-
mniejsza, musi organizować i popierać kształcenie zawodowe pracowni-
ków. Organizacja umożliwiająca pracownikom pozyskiwanie wiedzy jest 
filarem gospodarki.
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Firmy, które zatrudniają młodych ludzi powinny jak najszybciej ich 
usamodzielnić, a także stymulowalać ich wszechstronny rozwój, spraw-
dzając jednocześnie ich możliwości i predyspozycje w różnych miejscach 
organizacji. Długoletnie przywiązanie młodego pracownika do jednego 
stanowiska pracy, często dobranego zupełnie przypadkowo, to katastro-
fa dla niego i dla firmy.1

Według M. Armstronga, zanim organizacja skieruje pracownika na 
szkolenie, musi przeanalizować konkretne cechy i atrybuty pracownika: 

•	 Wiedzę – czyli co pracownik musi umieć, aby móc dobrze wykonywać 
swoje codzienne obowiązki; 

•	 Umiejętności – czyli co pracownik musi umieć wykonać, aby osignąć 
zamierzone cele i uzyskać dobre wyniki; 

•	 Zdolności – czyli kompetencje wykonawcze i kompetencje w zakre-
sie zachowań, konieczne dla osiągnięcia wymaganego poziomu wy-
konania;

•	 Postawy – predyspozycje do zachowania się lub działania w sposób 
zgodny z wymaganiami pracy; 

•	 Standardy wykonania – poziom wykonania, jaki osiąga kompetent-
ny pracownik2.  

Z ideą organizacji uczącej się współgra koncepcja edukacji ustawicz-
nej. Przyjmuje się bezdyskusyjnie, że każdy człowiek powinien stale się 
uczyć, jeśli chce nadal pracować, zachować długo sprawność intelektual-
ną, ciekawość poznawczą, umiejętność uczenia się i elastyczność. Dzisiaj 
pracujemy w tej organizacji, jutro w innej. Dobrze zarządzane organiza-
cje, które mają ambicje, chcą się rozwijać, będą kładły nacisk na edukację 
ustawiczną swoich pracowników, co służy obu stronom, a także sprzyja 
integracji ludzi z firmą. 

Zamierzeniem mojej pracy jest pokazanie wpływu szkoleń oraz 
coachingu na efektywność młodych pracowników w organizacji finanso-
wej. Zwracam też uwagę na jakość i atrakcyjność szkoleń oraz stopień za-
potrzebowania na nie.

1  W. Rachalska, Z. Wiatrowski, Pedagogika pracy, WSiP, Warszawa 1978, s. 224.
2 M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menadżerów liniowych, Dom Wydawniczy 
Rebis,	Poznań	2007,	s.	242-243
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Problem główny mojej pracy brzmi:

1. Czy szkolenia i coaching wpływają na efektywność młodych pracow-
ników?

Problemy szczegółowe: 

1. Czy umiejętności i wiedza nabyta podczas szkolenia wpływają na co-
dzienną pracę? 

2. Jaki aspekt szkolenia ma największy wpływ na jego jakość?
3. Jakie cechy wpływają na atrakcyjność szkolenia?
4. Czy oczekiwania uczestników szkolenia zostały spełnione?
5. W jakim celu stosowany jest coaching w firmie?
6. Czy oczekiwania uczestników coachingu zostały spełnione?

W badaniach uczestniczyli pracownicy zatrudnieni w Raiffeisen Pol- 
banku S.A., uczestnicy szkoleń i coachingu, organizowanych przez we-
wnętrzny Zespół Szkoleń. W badaniach uczestniczyły zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni, w przedziale wieku od 18 do 35 lat, legitymujący się 
wykształceniem wyższym lub w trakcie studiów, a także posiadający wy-
kształcenie średnie. Osoby te pracują na stanowiskach: inspektor, młodszy 
specjalista, specjalista, koordynator, kierownik.

W pracy zastosowałam metodę sondażu diagnostycznego, który po-
zwala na poznanie określonego zjawiska społecznego, ustalenie jego za-
sięgu, poziomu i intensywności, następnie ocenę i w wyniku tego – zapro-
jektowanie modyfikacji.

Narzędziem badań była ankieta, którą wypełniło 109 osób. Osobiście 
wręczyłam ankietę każdemu respondentowi i po wypełnieniu osobiście 
odbierałam.

 Zgromadzony materiał badawczy pozwolił na sformułowanie nastę-
pujących uogólnień.

I. Umiejętności i wiedza nabyta podczas szkolenia wpływają znaczą-
co na codzienną pracę uczestników szkolenia, bowiem aż 40,4% ba-
danych uważa że zdecydowanie wykorzystuje wiedzę i umiejętności 
uzyskane podczas szkoleń w wykonywaniu codziennych obowiązków. 
W ich ocenie szkolenia są trafnie kierowane do odpowiednich grup 
osób. 
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Wykres 1. Stopień wykorzystania wiedzy zdobytej  
podczas szkoleń i coachingów

40%  ‒ zdecydowanie tak; 19% ‒ raczej tak; 17% ‒ raczej nie; 24% ‒ zdecydowanie 
nie;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

II. Największy wpływ na jakość szkolenia ma osoba prowadząca szkole-
nie 47,7% odpowiedzi. To od jej wiedzy oraz umiejętności miękkich, re-
lacji z uczestnikami zależy, czy szkolenie będzie dobrze ocenione.

 Również tematyka ma duży wpływ na zainteresowanie szkoleniami 
(29% badanych). Nieco mniejsze znaczenie przypisują respondenci ta-
kim kategoriom, jak: uzyskane materiały szkoleniowe, atmosfera pod-
czas szkolenia czy miejsce szkolenia. 
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Wykres 2. Czynniki wpływające na jakość szkolenia

12% ‒ materiały szkoleniowe; 48% ‒ szkoleniowiec; 8% ‒ atmosfera; 4% ‒ miejsce; 
28% ‒ tematyka i zakres szkolenia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Połowa ankietowanych uważa, że atrakcyjność szkolenia jest zależna 
przede wszystkim od rodzaju wiedzy, jaką to szkolenie zawiera i w jakim 
stopniu wiedza i umiejętności zwiększą kompetencje zawodowe. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że spore grono osób (33%)/ do 
atrakcyjności szkolenia zalicza możliwość nawiązania kontaktu z innymi 
osobami. 

Atrakcyjność szkoleń zależna jest także od możliwości organizowania 
ich poza miejscem pracy, we wszelkich formach wyjazdowych.
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Wykres 3. Czynniki wpływające na atrakcyjność szkolenia 

33% ‒ możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami; 6% ‒ miejsce,  
w którym odbyło się szkolenie; 10% wyjazdy i imprezy towarzyszące szkoleniu,  
50% ‒ zdobyta wiedza podczas szkolenia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

III. Oczekiwania większości uczestników wobec szkolenia zostały speł-
nione. 44% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że zdecydowanie ich 
oczekiwania zostały spełnione. Na tej podstawie można stwierdzić, że 
szkolenia są przeprowadzane na wysokim poziomie i spełniają wyma-
gania pracowników.

 Odpowiedzi raczej tak uzyskano u 33,03% badanych, zatem prawie 
u 80% uczestników zorganizowane szkolenia spełniają oczekiwania. 

Wykres 4. Stopień spełnienia oczekiwań uczestników szkolenia 

44%  ‒ zdecydowanie tak; 33% ‒ raczej tak; 11% ‒ raczej nie; 12% ‒ zdecydowanie nie;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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IV. Coaching w firmie ma na celu zwiększenie wydajności pracownika 
oraz poprawę zamierzonych efektów. W tym miejscu warto wyjaśnić 
znaczenie samego pojęcia coaching. Jest to popularna metoda poma-
gania innym w uczeniu się oraz w osiąganiu pożądanych wyników 
i sukcesów. Jest wykorzystywany w rozwiązywaniu problemów zwią-
zanych z planami osobistymi pracownika oraz z planowaniem kariery 
zawodowej. Technikę tę można także wykorzystywać do rozwiązywa-
nia konfliktów w organizacji. Skuteczność tej metody zależy w dużym 
stopniu od przełożonego, który ma zamienić funkcję formalną na rolę 
nauczyciela, trenera, patrona i opiekuna.3  

Badania wykazały, że większość osób (43,1%) jest zdania, że sesje 
coachingowe mają za zadanie zwiększać wydajność pracownika, a 41,3% 
uważa, że – poprawić zamierzone efekty w pracy.

Wykres 5. Cel coachingu 

43%  ‒ aby zwiększyć wydajność pracownika; 8%  ‒ aby poprawić relacje pracownika z 
przełożonym; 41%  ‒ aby poprawić efekty pracy; 3%  ‒ aby polepszyć relacje z współ-
pracownikami; 1%  ‒ aby zwiększyć zadowolenie z pracy; 

Źródło: Opracowani własne na podstawie badań

Większość uczestników uważa, że ich oczekiwania wobec coachingu 
zostały spełnione. Tylko 6,4% stwierdziła, że coaching nie sprostał ich 
wymaganiom. 

3 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia – procesy – metody. Wydanie	II	zmienione,	Polskie	
Wydawnictwo	Ekonomiczne,	Warszawa	2008,	s.	295-296.	
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Wykres 6. Stopień spełnienia oczekiwań uczestników coachingu

23%  ‒ zdecydowanie tak; 62% ‒ raczej tak; 8% ‒ raczej nie; 7% ‒ zdecydowanie nie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Na podstawie wyników badań można z przekonaniem powiedzieć, że 
w organizacji, jaką jest Raiffeisen Polbank S.A., szkolenia i coaching są 
satysfakcjonujące dla pracowników, którzy dzięki uczestnictwu w nich 
mogą pogłębiać swoje kompetencje zawodowe. Uzyskane wyniki potwier-
dziły przypuszczenia autorki, że szkolenia wewnętrzne są jakościowo 
dobre i sensowne. Młodzi pracownicy są w stanie odpowiednio zarządzać 
zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Organizacja może mieć pełną świado-
mość, że szkolenia nie idą na marne. W czasach szybkiego rozwoju kon-
kurencji konieczne staje się inwestowanie w rozwój pracowników. To wła-
śnie ludzie są kręgosłupem w każdej firmie, dlatego pogłębianie wiedzy 
oraz umiejętności pracowników jest koniecznością.

Maria Piątkowska-Zajec
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Małgorzata Piekarska 

Ryzyko bezrobocia w świadomości 
młodzieży licealnej

Pojęcie „młodzież” jest w literaturze określane w różny sposób, w za-
leżności od kryterium. W ujęciu demograficznym to zbiór osób w wieku 
15-24 lat, którego dolną granicę wyznacza wiek właściwy dla kończenia 
szkoły podstawowej (obecnie gimnazjalnej); górną zaś wiek właściwy do 
kończenia szkoły wyższej. Ze względu na wydłużenie się okresu kształ-
cenia i późniejsze wchodzenie osób młodych w struktury rynku pracy, 
górna granica określająca osoby młode wydłuża się. W badaniach ak-
tywności ekonomicznej ludności zbiorowość osób młodych określona jest 
jako ludność w wieku 15-34 lata.1

Postanowiłam pisać o młodzieży licealnej, by wyrazić swoje stanowi-
sko przeciwne niesprawiedliwemu ocenianiu młodzieży i spychaniu jej 
spraw na dalszy plan w bliżej nieokreślonym czasie. Nie rozumiem wy-
ścigu szkół w osiąganiu jak najwyższych lokat rankingowych na pod-
stawie wyników egzaminów maturalnych. W „Gazecie Wyborczej” z dnia 
4 maja 2014 czytamy: Ze zdawalności rozlicza szkołę organ prowadzą-
cy, dobry wynik jest też magnesem przyciągającym kandydatów. A od 
tego ilu uczniów przyjdzie, zależy, czy nauczyciele będą mieli pracę czy ją 
stracą. Jest więc o co się bić. (…) Tymczasem co rok zdarzają się skargi 
uczniów, którzy są szantażowani przez nauczycieli. Nauczyciele obiecują 
pozytywną ocenę na świadectwie, a tym samym ukończenie szkoły, pod 
warunkiem, że uczeń zrezygnuje ze zdawania matury.2

 Przykre jest, że w pogoni za statystyką i najwyższymi pozycjami list 
rankingowych zapomniano o uczniu. Wszyscy decydenci zdają sobie 
sprawę z niekorzystnej sytuacji młodych ludzi kończących szkołę śred-

1		A.	Szydlik-Leszczyńska,	Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy,	Difin	S.A,	Warszawa	2012,	s.	65-66.
2	http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,15899345,Pol_tysiaca_uczniow_nie_bedzie_zdawac_matury__
Dlaczego_.html	20.05.2015	godz.17.11.
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nią i wyższą. Przez wiele lat młodzież miała wytyczoną określoną ścież-
kę życia. Wiadomo było, że po ukończeniu szkoły idzie się do pracy albo 
na studia. Studiowali najzdolniejsi, zaś pracę dostawali wszyscy. Dziś od-
wrotnie. Studiują prawie wszyscy ale nie każdy ma pracę.

Dostępne badania naukowe dostarczają wielu dowodów na to, że pozy-
cja społeczna oraz zawodowa człowieka w coraz większym stopniu zależą 
dziś od jego wykształcenia, szerzej – od jego wysiłku edukacyjnego, zwią-
zanego także z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym. Szczegól-
nie wyraźnie potwierdza to analiza celów i dążeń życiowych młodzieży. 
Badania przeprowadzone w Polsce po 1992 roku przez CBOS wykazały, 
iż zmienił się stosunek młodych do wykształcenia. Dobre wykształcenie 
przestaje być obecnie jedynie wartością autoteliczną (wartością samą w 
sobie), zyskuje natomiast w ocenie młodzieży jego wymiar praktyczny – 
wykształcenie staje się inwestycją w przyszłość.3

Badania do swojej pracy licencjackiej pt. Ryzyko bezrobocia w świa-
domości młodzieży licealnej przeprowadziłam wśród uczniów II i III klas 
XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, należą-
cego do Zespołu Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa w Warszawie. 

Edukacja to nie tylko droga do zdobycia wiedzy, wykształcenia, ale 
jednocześnie bodziec pobudzający wzrost aspiracji na wszystkich płasz-
czyznach życia człowieka. B. Galas twierdzi, że U młodzieży kształcącej 
się stwierdzone są wyraźne związki między aspiracjami ogólnymi (pozio-
mem aspiracji ogólnych) i aspiracjami edukacyjnymi i zawodowymi. Wy-
tłumaczenie tych związków może być różne. Aspiracje ogólne kształtują 
się pod wpływem aspiracji edukacyjnych, a te – jak już wspomniano – są 
często silnie skorelowane z aspiracjami zawodowymi. Ponadto aspiracje 
edukacyjne, a u młodzieży starszej także aspiracje zawodowe, wydają 
się być głównymi składnikami całej struktury aspiracji. Co więcej – są to 
aspiracje dotyczące najważniejszych obszarów życia ( obszarów znaczą-
cych w aktualnej i przyszłej sytuacji życiowej młodych ludzi).4 

3  S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy,	Wydawnictwo	Akademickie	i	Profesjonalne,	
Warszawa 2007, s. 31.

4  B.	Galas,	T	Lewowicki,	Osobowość a aspiracje,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Warszawa	1991,	s.	38.
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Wykres 1. Czy zamierzasz kontynuować naukę po maturze?
 

80%  ‒ zdecydowanie tak; 19%  ‒ raczej tak; 0%  ‒ raczej nie; 1%  ‒ zdecydowanie nie.

Wykres 1 przedstawia odpowiedzi maturzystów na pytanie, czy po 
uzyskaniu matury zamierzają podejmować dalszą naukę? Dane wska-
zują, że 80% badanych zamierza dalej się uczyć. A zatem można powie-
dzieć, że młodzież widzi w edukacji drogę do dalszych sukcesów. Ale, gdy 
pytamy o czynniki mające największy wpływ na sukces zawodowy, wów-
czas badani wymieniają takie czynniki, jak ciężka praca (47% badanych), 
inne uwarunkowania (34%), a dopiero na końcu wymienia wiedzę i edu-
kację (łącznie 19%). Dane te ilustruje Wykres 2.
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Wykres 2. Co według ciebie ma największy wpływ na sukces za-
wodowy? 

6%  ‒  edukacja; 13%  ‒ wiedza; 47%  ‒ ciężka praca; 34%  ‒ inne.

Według badanych szkoła nie daje im pełnej orientacji zawodowej. 
Więcej informacji na ten temat młodzież uzyskuje za pośrednictwem 
mediów oraz od członków rodziny niż ze szkoły.

Wykres 3. Które ze środowisk dało ci najpełniejszą orientację  
zawodową? 

47%  ‒ rodzina; 5%  ‒ szkoła, 40%  ‒ media; 8%  ‒ inne.
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Młodzieży wydaje się, że zna realia współczesnego rynku pracy. Taką 
opinię wyraża 64% badanych, pozostali, czyli aż 36% nie zna tych realiów, 
czyli nie wie jaki jest współczesny rynek pracy. 

Wykres 4. Czy orientujesz się w sytuacji na rynku pracy? 

9%  ‒ zdecydowanie tak; 55%  ‒ raczej tak; 6%  ‒ zdecydowanie nie; 30%  ‒ raczej nie.

Mając tylko te dane można zapytać, czy szkoły dobrze przygotowu-
ją młodzież do planowania przyszłej drogi zawodowej, tak w kontekście 
dalszego kształcenia, jak wyboru przyszłego zawodu i znalezienia miej-
sca pracy? 

W. Kołodziejczyk, uważa, że zawiedliśmy młodych ludzi, zawiodła 
szkoła, zawiodło państwo. Edukacja skompromitowała się (…). Dziś oka-
zuje się, że już nie tylko szkoła tkwi w paradygmacie XIX-wiecznej edu-
kacji, ale także wiele kierunków studiów łudzi społeczeństwo obietni-
cą lepszego życia (…), dzisiejszemu pokoleniu młodych ludzi zostały już 
tylko rozczarowanie i frustracja. Coraz głośniej protestują. Oczekują od 
państwa pomocy i programów, które pozwolą im funkcjonować na rynku 
pracy. Potrzebują szansy na lepszą przyszłość. Chcą edukacji, która po-
zwoli im skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata i 
pojawiającymi się kryzysami. Czy postulat sprawienia, aby studia stały 
się realną odpowiedzią na potrzeby rynku nie jest kolejnym zwodniczym 
mitem ? (…). Młodzi uwierzyli, że będzie im się żyło lepiej, gdy skończą 
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dobre szkoły. Wykreowano ogromne oczekiwania. A uczelnie przygotowu-
ją… kolejnych bezrobotnych (…) Dziś kończy uczelnie pokolenie, które w 
roku 2070 ma być nadal aktywne społecznie, ma funkcjonować na rynku 
pracy, mieć kolejne plany, energię i wierzyć w dalszy rozwój własnej ka-
riery zawodowej.5

Najnowsze raporty międzynarodowych organizacji i eksperckich gre-
miów pokazują mało optymistyczne prognozy zatrudnienia i rynków 
pracy dla młodzieży. Mimo, że jest ona coraz lepiej wykształcona i jest jej 
coraz mniej, w nią przede wszystkim uderzają konsekwencje recesji go-
spodarczej z lat 2009-2011. Wskaźnik bezrobocia młodzieży do 25 roku 
życia/ w grudniu 2011 roku wyniósł 22,1%. A więc jedna na pięć młodych 
osób nie może znaleźć pracy. Szczególnie podkreślić należy, że w niektó-
rych krajach Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia młodzieży przekra-
cza 30%, a w przypadku Hiszpanii zbliża się on do 50% (48,7%). W Polsce 
omawiany wskaźnik wyniósł 27,7%. 

Wskaźniki bezrobocia, aktywności zawodowej i zatrudnienia są o wiele 
bardziej korzystne dla dorosłych niż dla młodzieży. Regulacje prawne i 
preferencje pracodawców sprawiają, że nawet ci spośród młodych, którzy 
stają już jedną nogą na rynku pracy, nie mogą liczyć na stabilne zatrud-
nienie. Dzieje się tak z kilku powodów. Jednym z nich jest rozbieżność 
między umiejętnościami nabytymi podczas edukacji a wymaganiami 
rynku pracy. W czasach finansowych napięć firmy redukują zatrudnie-
nie. Pracodawcy wybierają lepiej wykwalifikowanych specjalistów, bar-
dziej doświadczonych, odpowiedzialnych. Cechy te posiadają raczej doro-
śli niż młodzi ludzie.”6 Można wnosić, że młodzież jest grupą traktowa-
ną jako mało odpowiedzialna, której brak doświadczenia jest grzechem 
skazującym na wykluczenie z rynku pracy. A na zdobycie wymaganego 
doświadczenia mało kto daje szansę młodym. A jednak mimo to młodzi 
wierzą, że właśnie wykształcenie może być dla nich ochroną przed bez-
robociem. Tak uważa 67% badanych maturzystów, zaś 32% w to wątpi.

5		W.	Kołodziejczyk,	Oszukani, zawiedzeni, oburzeni, „Edukacja i dialog”, 2013, nr 1/2 s. 4.
6	K.	Szafraniec,	Młodzi 2011,	Kancelaria	Prezesa	Rady	Ministrów,	Warszawa	2011,	s.	135.
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Wykres 5. Czy uważasz, że wykształcenie chroni przed bezrobociem? 

12%  ‒ zdecydowanie tak; 45%  ‒ raczej tak; 11%  ‒ raczej nie; 32%  ‒ zdecydowa-
nie nie

Dążyłam do porównania stanowiska maturzystów z wizją przyszłości 
bez pracy roztaczaną przez Jeremiego Riffkina. Twierdzi on, że w przy-
szłości technologia zdominuje świat na tyle, że praca będzie przywilejem 
elit, a masy skaże na bezrobocie. Zadałam zatem pytanie, czy możliwe 
byłoby życie bez pracy?

Wykres 6. Czy uważasz, że możliwe byłoby życie bez pracy? 

5%  ‒ zdecydowanie tak; 16%  ‒ raczej tak; 47%  ‒ raczej nie; 32%  ‒ zdecydowanie nie.
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Jak widać na wykresie tylko 21% młodzieży sądzi, że możliwe byłoby 
życie bez pracy. Pozostali nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, w tym 47 
proc. zdecydowanie nie widzi życia bez pracy. Taką postawę trzeba ocenić 
pozytywnie.

Chciałam się dowiedzieć, czym w ogóle jest praca dla człowieka 
w opinii młodzieży? 

Wykres 7. Czym według ciebie jest praca dla człowieka? 

31%  ‒ podstawa egzystencji; 14%  ‒ pasja; 14%  ‒ przymus; 32%  ‒ źródło satysfak-
cji; 9%  ‒ inne.

Jak wynika z wykresu tylko dla 14% uczniów praca jest przymusem, 
czyli czymś negatywnym. Pozostali określali pracę jako podstawię egzy-
stencji – 31%, źródło satysfakcji – 32%, pasji – 14%. W dodatkowych odpo-
wiedziach były też sformułowania, że praca jest dla człowieka możliwo-
ścią rozwoju, czasem pasją a czasem smutnym obowiązkiem. Dla dziew-
cząt praca jest przede wszystkim źródłem satysfakcji, ale też prawie w 
równym stopniu pasją i przymusem. Chłopcy z kolei uważają, że praca 
jest dla człowieka głównie podstawą egzystencji, jednak obydwie grupy 
uważają pracę za coś pozytywnego. Badana przeze mnie młodzież ma 
świadomość wartości pracy ale i ryzyka bezrobocia . Zatem zadałam py-
tanie, gdzie będą szukać pracy?

Z uzyskanych danych wynika, że badani przede wszystkim zamierza-
ją korzystać z Internetu, jako środka poszukiwania pracy. W drugiej ko-
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lejności wymieniają znajomych, którzy mogą im pomóc w znalezieniu 
pracy. Pozostałe możliwości, takie jak prasa, urząd pracy, czy biuro karier 
są brane pod uwagę przez nielicznych badanych. 

Wykres 8. Gdybyś miał znaleźć pracę, gdzie szukałbyś jej? 

3%  ‒ Urząd Pracy; 0%  ‒ prasa; 68%  ‒ Internet; 2%  ‒ biuro karier; 21%  ‒ znajomi; 
6%  ‒ Inne.

Czy młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że ktoś, kto ma dwadzieścia 
lat i wkracza teraz na rynek pracy, przed ukończeniem trzydziestego roku 
życia prawdopodobnie ośmiokrotnie zmieni miejsce pracy, natomiast w 
całej swojej karierze zawodowej uczyni to aż dwudziestokrotnie.7 Jeśli 
nadejdzie taki czas, w którym normą będzie całożyciowa pogoń za pracą, 
pogoń ze świadomością, że to tylko przystanek przed kolejną pogonią, to 
trudno będzie osiągnąć stabilizację, i spokój, bo ryzyko długich przerw 
między kolejnymi okresami bez pracy lub braku pracy w ogóle będzie 
coraz większe. Czy młodzi są na to gotowi ? Tego problemu chciałam deli-
katnie dotknąć zadając kolejne pytanie ankietowe – co sądzisz o ludziach 
często zmieniających pracę?

Z odpowiedzi wynika, iż ponad połowa badanych sądzi, że ludzie 
często zmieniający pracę czynią to z chęci poprawienia swoich warunków 

7  J. Taylor, D. Hardy, Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy Monster,	 Oficyna	
Ekonomiczna,	Kraków,	2006,	s.	22
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ekonomicznych. Na drugim miejscu znalazły się inne warunki, choć brak 
wyszczególnienia jakie, a w dalszej kolejności badani uważają, że pra-
cownik nie sprawdził się na swoim miejscu pracy (16%) lub zawinił pra-
codawca, zwalniając pracownika (11%).

Wykres 9. Co sądzisz o ludziach często zmieniających pracę? 

16% ‒ nie sprawdzil się; 53% ‒ warunki ekonomiczne; 11% ‒ wina pracodawcy; 20% 
‒ inne.

Dopóki młody człowiek ma status ucznia lub studenta, wszystko 
wydaje się proste. Wielu polskich gimnazjalistów wybiera licea ogólno-
kształcące, dzięki czemu odracza swoje zawodowe decyzje. Ten dobro-
stan kończy się z chwilą zdania matury, czy zdobycia dyplomu, który nie 
daje gwarancji pracy w zawodzie, dobrej pracy, czy pracy w ogóle. Wielu 
absolwentów staje się wykształconymi bezrobotnymi. Niespełnione na-
dzieje, zawód, rozgoryczenie i poczucie krzywdy może generować u mło-
dych ludzi bunt, w efekcie którego porzucą kraj i szczytne ideały, a re-
alizację tych ideałów przeniosą na inny grunt. Młodzi są otwarci na wy-
zwania współczesnego świata, który nie ma dla nich granic, a to dzięki 
informatyzacji i mobilności, na jaką nie mają odwagi zdobyć się osoby 
starsze. Znajomość języków obcych pozwala na forsowanie barier języ-
kowych. Ale przede wszystkim młodość jest siłą i motorem do działania, 
nawet ryzykownego. Nigdy w historii odległość nie miała mniejszego zna-
czenia(…) Jesteśmy świadkami historycznego procesu – zmniejszenia roli 
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miejsca w życiu człowieka. Wychowujemy nową rasę koczowników i mało 
kto zdaje sobie dobrze sprawę, jak masowe, rozpowszechnione i istotne 
są te migracje.8

I można oczywiście doszukiwać się w tych migracjach ryzyka, ale czy jest 
ono bardziej realne niż ryzyko ubóstwa czekające wielu we własnym kra-
ju ? Analizując ten problem zadałam pytanie:

Wykres 10. Czy myśląc o przyszłości bierzesz pod uwagę wyjazd 
za granicę do pracy?

30%  ‒ zdecydowanie tak; 31%  ‒ raczej tak; 6%  ‒ raczej nie; 33%  ‒ zdecydowanie nie.

Uzyskane dane wskazują, że większość młodzieży licealnej (61%) myśli 
o wyjeździe do pracy za granicę, jeśli pojawią się trudności z jej znalezie-
niem w kraju. Jedna trzecia badanych raczej nie myśli o wyjeździe, a tylko 
6% zdecydowanie chce pozostać w kraju. 

Praca pochłaniająca coraz więcej czasu stała się treścią życia współ-
czesnego człowieka. Inne role życiowe zeszły na dalszy plan. Życie ro-
dzinne dzieje się „teoretycznie”. Zmęczenie i brak czasu spowodowały, 
że wielu ludzi żyje razem, ale obok siebie. W walce o ekonomiczne prze-
trwanie ponosimy emocjonalną klęskę, która z czasem może doprowa-
dzić do samotności, a ta może się stać największym „szokiem przyszło-
ści” współczesnego człowieka. Zanim człowiek podda się tempu współ-
czesnego świata, które z czasem zawładnie całym jego życiem, jest jesz-

8		A.	Toffler,	Szok przyszłości,	Wydawnictwo	Kurpisz	SA,	Przeźmierowo	2007,	s.	68.
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cze chwila, moment, w którym kieruje się naturalnymi względami, jakimi 
są uczucia, emocje, potrzeba rodziny, o czym przekonałam się analizując 
wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań, szczególnie zadając pyta-
nie, co stanowi dla młodzieży największą wartość?

Jak wynika z Wykresu 11 najważniejszą wartością dla badanych jest 
rodzina, przyjaźń i miłość, dalej bezpieczeństwo. Pieniądze zajmują piątą 
pozycję. Można zatem wnosić, że dla licealistów wartości materialne nie 
mają najważniejszego znaczenia. Nie interesuje ich polityka i związana 
z nią władza, są obojętni na prestiż, a wygląd zewnętrzny nie ma takie-
go znaczenia o jaki są posądzani. Trzeba przyznać, że równie nisko cenią 
sobie kulturę, tradycję i religię; oznacza to, że zawiódł mechanizm od-
działywania na sferę duchową, co pociągnęło za sobą również niewielkie 
znaczenie wspólnego dobra, jako wartości.

Wykres 11. Co według ciebie stanowi największa wartość? 

Zmiany dotykają wszystkich aspektów życia człowieka, począwszy 
od wzrastającego poziomu edukacji młodych i coraz bardziej słabnące-
go przywiązania do tradycji. Twórcami tych zmian są młodzi. I choć ich 
przyszłość, w świetle chociażby niestabilności gospodarki i rynku pracy, 
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narażona jest na ryzyko, to jednak podejmują je, bo są do niego przyzwy-
czajeni, w przeciwieństwie do tych, których całe życie upłynęło stabilnie, 
monotonnie na posadkach, które jeszcze do tej pory utrzymują „przez za-
siedzenie”. To dla nich właśnie wkomponowanie się w ponowoczesność 
będzie najbardziej ryzykowne, a przyszłość jawić się im będzie jako wielki 
szoki, z którym mogą nie dać sobie rady.

Na koniec, chciałabym wyrazić nadzieję, że ważny społecznie temat 
mojej pracy będzie w końcu nie tylko przedmiotem dyskusji, rozważań, 
spotkań na szczycie czy debat, a celem efektywnego działania. Dziś z sy-
tuacji młodzieży na rynku pracy i ryzyka bezrobocia roztaczającego się 
przed nimi wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, ale na tym się kończy 
moc sprawcza i systemu edukacji, i rynku pracy w szeroko pojętym zna-
czeniu. Na szczęście sami bohaterowie mojej pracy, mający świadomość 
współczesnej rzeczywistości, pomimo wszystko patrzą w przyszłość przez 
pryzmat swoich planów, a nie niebezpieczeństwa ich niespełnienia, bo 
przecież … „rozpoznanie niebezpieczeństwa i dalsze życie wykluczają 
się”9, a oni będą mieli siłę na godne życie pomimo wszystko, czego życzę 
im z całego serca.

Małgorzata Piekarska

9		U.	Beck,	Społeczeństwo ryzyka,	Wyd.	Nauk.	„Scholar”,	Warszawa	2004,	s.	60-61
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Agnieszka Rosiak

Kompetencje osób niepełnosprawnych 
pozwalające na podjęcie pracy zdalnej

Praca zdalna, inaczej zwana telepracą, to stosunkowo nowa forma or-
ganizacji pracy, która umożliwia zatrudnienie przede wszystkim osobom 
niepełnosprawnym, także tym, które posiadają znaczny stopień niepełno-
sprawności i w związku z tym nie mają żadnych szans na zdobycie pracy 
na otwartym rynku. Z badań wynika, że w większości są to osoby z ogra-
niczoną mobilnością, ale dobrze wykształcone i mieszkające w dużych mia-
stach. Praca zdalna, której istota oparta jest na dynamicznym rozwoju tech-
nologii informacyjnych, w tym przede wszystkim Internetu, pozwala zmi-
nimalizować albo nawet całkowicie znieść te bariery, ponieważ znosi ona 
ograniczenia związane z czasem i przestrzenią. Oprócz korzyści ekonomicz-
nych telepraca przynosi też korzyści społeczne, pozwalając osobom 
niepełnosprawnym na samodzielność, a w związku z tym podnosząc po-
czucie własnej wartości jednostki.

Aby jednak właściwie wykonywać pracę zdalną, niezbędne jest posiada-
nie określonych kompetencji i rozwijanie w sobie pewnych cech i umiejętno-
ści, które może odbywać się na drodze szkoleń i samokształcenia, samoroz-
woju. Interesującym pytaniem może być, czy osoby niepełnosprawne zdają 
sobie sprawę z tego, jakie kompetencje powinny posiadać, by dobrze wyko-
nywać pracę zdalną, jak też to, czy w ogóle zainteresowane są one podję-
ciem telepracy.

Badania dla potrzeb mojej pracy dyplomowej zostały przeprowadzone 
w sierpniu i wrześniu 2015 roku wśród 51-osobowej grupie osób niepeł-
nosprawnych.
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1. Wiedza na temat pracy zdalnej  
i kompetencji wymaganych do jej podjęcia
Pierwszy z problemów badawczych miał na celu zbadanie, jaką wiedzę 

na temat pracy zdalnej i wymaganych do jej wykonywania kompetencji po-
siadają respondenci. Pytanie pierwsze dotyczyło tego, czy wiedzą oni, czym 
jest praca zdalna. Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres:

Wykres 1. Znajomość pojęcia „praca zdalna”

82% ‒ tak; 2% ‒ nie; 16% ‒ spotkałam/łem się z tym pojęciem, ale dokładnie nie 
wiem co ono oznacza

Źródło: Opracowanie własne

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że większość 
z nich (82%) zna pojęcie pracy zdalnej, 16% spotkało się z tym pojęciem, ale 
nie wie dokładnie, co ono oznacza. Pojęcia pracy zdalnej nie zna tylko 2% 
ankietowanych. Można zatem wyciągnąć wniosek, że większość niepełno-
sprawnych wie, czym jest telepraca, albo przynajmniej o niej słyszała.

Pytanie drugie dotyczyło tego, czy zdaniem ankietowanych osób praca 
zdalna może rozwiązać problemy z pracą osób niepełnosprawnych w 
Polsce. Rozkład odpowiedzi prezentuje Wykres 2:
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Wykres 2. Praca zdalna jako rozwiązanie problemu braku pracy 
dla osób niepełnosprawnych w Polsce

16% ‒ taka praca zdalna pozwoli utworzyć więcej miejsc pracy dla osób niepełno-
sprawnych, przy niższych kosztach; 58% ‒ tak, praca zdalna ułatwi zatrudnienie tym 
osobom, które dotąd nie mogą pokonać barier; 12% ‒ tak, możliwość pracy zdalnej 
pozwoli osobom decydującym o zatrudnieniu pokonać obawy przed zatrudnieniem; 
12% ‒ możliwe, ale obecny rynek pracy zdalnej w Polsce jest za mały; 2% ‒ nie, praca 
zdalna nie jest w stanie rozwiązać takiego problemu.

Źródło: Opracowanie własne

Z odpowiedzi respondentów wynika, że ponad połowa z nich (58%) 
uważa, że praca zdalna ułatwi zatrudnienie tym osobom, które dotąd nie 
mogły pokonać barier związanych z ograniczeniami wynikającymi z niepeł-
nosprawności (np. kwestie dojazdu do pracy, koszty, brak czasu – często 
poświęcany jest na rehabilitację itd.). Ponad 16% ankietowanych jest 
zdania, że praca zdalna pomoże rozwiązać problemy związane z zatrud-
nieniem osób niepełnosprawnych w Polsce, ponieważ dzięki niej będzie 
można utworzyć więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych przy niż-
szych kosztach. Po 12% osób uważa, że możliwość pracy zdalnej pozwo-
li osobom decydującym o zatrudnieniu pokonać obawy przed zatrudnia-
niem osób niepełnosprawnych (np. związane z ich potencjalnie wyższą 
absencją chorobową), jak również, że praca zdalna pomogłaby w rozwiąza-
niu problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jednak w chwili obec-
nej rynek telepracy w Polsce jest zbyt mały. Tylko 2% osób sądzi, że praca 
zdalna w żaden sposób nie jest w stanie rozwiązać problemu braku zatrud-
nienia niepełnosprawnych.
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W kolejnym pytaniu osoba ankietowana została poproszona o odpo-
wiedź, czy zależy jej, by rynek pracy zdalnej w Polsce powiększał się. Roz-
kład odpowiedzi prezentuje wykres:

Wykres 3. Opinia na temat powiększania się rynku pracy zdalnej 
w Polsce

13% ‒ tak, ponieważ wiążę z nim przyszłość; 65% ‒ tak, gdyż pomoże on rozwiązać 
problemy innym; 12% ‒ jest mi to obojętne; 0% ‒ nie zależy mi na tym.

Źródło: Opracowanie własne

Większość respondentów (78%) uznała, że zależy im na tym, by rynek 
pracy zdalnej w Polsce powiększał się, przy czym ponad połowa badanych 
(65%) uważa, że jest to ważne, ponieważ pomoże rozwiązać problemy 
innych osób niepełnosprawnych, a 13% wiąże własną przyszłość z ryn-
kiem telepracy. Inni (22%) uznali, że jest to dla nich obojętne, czy rynek 
pracy zdalnej będzie w Polsce będzie się rozwijał, czy też nie, nikt jednak nie 
uznał, że mu na tym nie zależy.

Pytałam również o to, gdzie respondent szukałby informacji na temat 
pracy zdalnej, gdyby chciał się w niej zatrudnić. Rozkład odpowiedzi pre-
zentuje Wykres 4:
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Wykres 4. Miejsce poszukiwania informacji na temat pracy zdalnej

47% ‒ Internet – ogłoszenia; 8% ‒ Internet – serwisy; 8% ‒ Internet ‒ strony dla 
niepełnosprawnych; 1% ‒ w prasie; 6% ‒ w Urzędzie Pracy; 14% ‒ wśród znajomych, 
rodziny; 16% ‒ w PFRON-ie, PCPR-ze.

Źródło: Opracowanie własne

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że większość, (47%) osób niepeł-
nosprawnych poszukiwałaby informacji o pracy zdalnej w Internecie, w ser-
wisach ze wszystkimi ogłoszeniami pracy. Tylko 8% szukałoby takich in-
formacji na serwisach specjalistycznych, zarówno dla freelancerów, jak i na 
stronach dla osób niepełnosprawnych. Ponad 16% respondentów szukało-
by takich informacji w PFRON-ie, PCPR-ze oraz innych organizacjach zaj-
mujących się potrzebami osób niepełnosprawnych, a 14% pytałoby zna-
jomych czy rodziny. Tylko 6% zwróciłoby się w tej sprawie do Urzędu Pracy, 
a 1% poszukiwałby tego typu ogłoszeń w prasie. Analiza odpowiedzi udzie-
lonych na to pytanie prowadzi do wniosku, że najważniejszym źródłem in-
formacji na temat pracy zdalnej jest Internet.
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2. Możliwość podjęcia pracy zdalnej w opinii  
osób niepełnosprawnych
Drugi z problemów badawczych miał na celu zbadanie, jak osoby 

niepełnosprawne postrzegają swoje możliwości podjęcia pracy zdalnej. Re-
spondenci zostali zapytani, czy chcieliby pracować zdalnie. Rozkład ich 
odpowiedzi prezentuje wykres:

Wykres 5. Chęć wykonywania pracy zdalnej przez badane osoby 
niepełnosprawne

14% ‒ zdecydowanie tak; 37% ‒ raczej tak; 35% ‒ raczej nie; 8% ‒ zdecydowanie nie; 
6% ‒ nie wiem.

Źródło: Opracowanie własne

Zdania były podzielone – ponad połowa (51%) ankietowanych osób nie-
pełnosprawnych zadeklarowała, że chciałaby pracować zdalnie, przy czym 
14% zdecydowanie tak, a 37% raczej tak. Prawie 43% badanych nie byłoby 
zainteresowanych taką pracą, przy czym 35% spośród nich zaznaczyło 
odpowiedź „raczej nie”, a tylko 8% -„zdecydowanie nie”. Inni (6%) byli 
niezdecydowani i zaznaczyli odpowiedź „nie wiem”. Analiza wyników 
prowadzi do wniosku, że większość osób niepełnosprawnych jest raczej 
zainteresowana możliwością podjęcia telepracy, a przynajmniej nie odrzu-
ca takiej możliwości.
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W kolejnym pytaniu prosiłam osoby niepełnosprawne o samoocenę 
swoich kompetencji do wykonywania pracy zdalnej. Rozkład odpowiedzi 
prezentuje wykres:

Wykres 6. Samoocena kompetencji w zakresie pracy zdalnej

22% ‒ zdecydowanie tak; 53% ‒ raczej tak; 18% ‒ raczej nie; 1% ‒ zdecydowanie nie; 
6% ‒ nie wiem.

Źródło: Opracowanie własne

W tym przypadku większość, ankietowanych (75%) uznała, że mogła-
by wykonywać pracę zdalną, przy czym ponad połowa z nich (53%) uznała, 
że jest raczej zdolna do wykonywania takiej pracy. Tylko 19% badanych 
uznało, że nie mogłoby wykonywać pracy zdalnej, a tylko 6% badanych nie 
miało na ten temat zdania. Z odpowiedzi udzielonych przez badane osoby 
niepełnosprawne wynika zatem, że w większości czują się one kompetent-
ne do wykonywania telepracy.
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3. Wiedza na temat szczególnych kompetencji  
wymaganych od osób podejmujących pracę zdalną
Interesującym problemem badawczym było także określenie, czy od 

osób podejmujących pracę zdalną wymagane są szczególne kompetencje. 
Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres:

Wykres 7. Ocena kompetencji potrzebnych w pracy zdalnej

10% ‒ zdecydowanie tak; 24% ‒ raczej tak; 50% ‒ raczej nie; 8% ‒ zdecydowanie nie; 
8% ‒ nie wiem.

Źródło: Opracowanie własne

Ponad połowa ankietowanych (58%) uznała, że do pracy zdalnej nie są 
potrzebne wyjątkowe kompetencje, przy czym 51% było zdania, że raczej 
nie są one potrzebne, a 8% – że zdecydowanie nie są potrzebne. Tylko 34% 
respondentów uważało, że wyjątkowe kompetencje są niezbędne do wyko-
nywania telepracy, przy czym 24% było zdania, że raczej są one potrzeb-
ne, a 10% – że zdecydowanie są potrzebne. Pytałam również o to, czy osoba 
pracująca zdalnie w stosunku do pracownika tradycyjnego musi wykazać się 
wyższym poziomem kompetencji miękkich czy też twardych. Rozkład odpo-
wiedzi prezentuje wykres:
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Wykres 8. Praca zdalna – kompetencje miękkie czy twarde?

43% wyższy poziom kompetencji „miękkich”; 6% ‒ wyższy poziom kompetencji „twar-
dych”; 41% ‒ taki sam poziomem kompetencji zarówno „miękkich” jak i  „twardych”; 
10% ‒ osoba pracująca zdalnie nie musi wykazywać się wyższym poziomem kompe-
tencji.

Źródło: Opracowanie własne

Większość respondentów (43%) była zdania, że osoba pracująca zdal-
nie w stosunku do pracownika świadczącego pracę tradycyjnie musi wy-
kazać się wyższym poziomem kompetencji „miękkich”. Ponad 41% było 
zdania, że w telepracy tak samo ważne są kompetencje „miękkie”, jak 
i „twarde” i żadne z nich nie są ważniejsze. Natomiast 10% ankietowanych 
uważało, że osoba pracująca zdalnie nie musi wykazywać się wyższym 
poziomem kompetencji w stosunku do pracownika świadczącego pracę tra-
dycyjnie, a tylko 6% ankietowanych uznało, że „telepracownik” powinien 
mieć wyższy poziom kompetencji „twardych”.

Respondenci zostali poproszeni także o ocenę poszczególnych kompe-
tencji istotnych dla jakości wykonywania pracy zdalnej – mieli ocenić 
każdą kompetencję w skali od l do 5, przy czym l oznaczało „najmniej 
istotne”, a 5 –„najistotniejsze”. Rozkład odpowiedzi podany w procentach 
ukazuje Tabela 1.
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Tabela 1. Ocena poszczególnych kompetencji istotnych dla jakości 
pracy zdalnej

Kompetencje Ocena

Skala ocen 5 4 3 2 1

automotywacja 37% 39% 14% 6% 4%

samodyscyplina 63% 22% 8% 4% 3%

umiejętności zawodowe 19% 31% 37% 6% 7%

elastyczność 16% 33% 22% 11% 18%

innowacyjność 16% 29% 20% 16% 19%

samodzielność 41% 24% 22% 6% 7%

motywacja wewnętrzna 45% 22% 18% 7% 8%

umiejętność planowaia i orgnizowania 39% 29% 18% 8% 6%

poczucie własnej wartości 18% 22% 27% 22% 11%

zdolności techniczne  
(np. informatyczne) 20% 37% 22% 18% 3%

umiejętność komunikowania się 37% 27% 16% 8% 12%

Źródło: Opracowanie własne

Z odpowiedzi wynika, że najważniejszymi kompetencjami przy wykony-
waniu pracy zdalnej są: samodyscyplina (63% ocen 5) oraz motywacja we-
wnętrzna (45% ocen 5). Najmniej ocen najwyższych otrzymały elastycz-
ność oraz innowacyjność (po 16%). Za istotną kompetencję uznana została 
również samodzielność (41% ocen 5) oraz umiejętność planowania i orga-
nizowania (39% ocen 5), Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że ankie-
towani zdecydowanie wyżej cenią tzw. kompetencje „miękkie” niż „twarde”, 
takie jak: umiejętności zawodowe czy zdolności techniczne, np. informatycz-
ne, które były wskazywane w drugiej kolejności. Na pierwszym miejscu zna-
lazły się natomiast kompetencje „miękkie” związane przede wszystkim z 
samodyscypliną i automotywacją, pozwalające wykonywać pracę zdalną 
w sposób sumienny, systematyczny i odpowiedzialny.
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4. Ocena własnych kompetencji przydatnych  
do wykonywania pracy zdalnej
Kolejny problem badawczy miał na celu zbadanie tego, jak osoby 

niepełnosprawne oceniają poziom swoich kompetencji do wykonywania 
pracy zdalnej. Rozkład odpowiedzi prezentuje wykres:

Wykres 9. Ocena własnych kompetencji do podjęcia pracy zdalnej

24% ‒ zdecydowanie tak; 55% ‒ raczej tak; 17% ‒ raczej nie; 0% ‒ zdecydowanie nie; 
4% nie mam zdania.

Źródło: Opracowanie własne

Przeważająca większość, bo aż 79% respondentów uznało, że posiada 
odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy zdalnej, przy czym 55% zazna-
czyło tu odpowiedź „raczej tak”, a 24% - „zdecydowanie tak”. Tylko 17% ba-
danych uważało, że kompetencji takich raczej nie posiada, a 4% nie miało na 
ten temat zdania. Nikt nie uznał, że zdecydowanie brak mu kompetencji do 
wykonywania pracy zdalnej.

Ankietowani zostali poproszeni o samoocenę własnych kompetencji 
potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. Kompetencjom własnym mieli 
wystawić ocenę w skali od l do 5, podobnie, jak w pytaniu poprzednim. Roz-
kład odpowiedzi prezentuje Tabela 2.
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Tabela 2. Ocena kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy 
zdalnej w odniesieniu do własnej osoby

Kompetencje
Ocena

5 4 3 2 1

automotywacja 47% 37% 8% 6% 2%

samodyscyplina 67% 14% 12% 4% 3%

umiejętności zawodowe 20% 35% 25% 14% 6%

doświadczenie 10% 33% 21% 18% 18%

elastyczność 29% 29% 16% 14% 12%

innowacyjność 18% 21% 27% 17% 17%

samodzielność 55% 20% 18% 6% 1%

motywacja wewnętrzna 35% 41% 14% 8% 2%

umiejętność planowania i organizowania 35% 37% 21% 4% 3%

poczucie własnej wartości 27% 33% 16% 12% 12%

zdolności techniczne (np. informatyczne) 20% 31% 27% 14% 8%

umiejętność komunikowania się 41% 21% 16% 12% 10%

Źródło: Opracowanie własne

W tym przypadku większość ankietowanych przypisała sobie samody-
scyplinę (67% ocen 5) i samodzielność (55% ocen 5). Na drugim miejscu 
znalazła się motywacja wewnętrzna (41% ocen 4 i 35% ocen 5), automoty-
wacja (37% ocen 4 i 47% ocen 5), a także umiejętność planowania i orga-
nizowania (37% ocen 4 i 35% ocen 5). Cechami, które uzyskały najmniej 
ocen wysokich było doświadczenie (10% ocen 5, po 18% ocen 2 i 1) oraz in-
nowacyjność (18% ocen 5 i po 17% ocen 2 i 1).
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5. Możliwości podniesienia kompetencji przydatnych  
do wykonywania pracy zdalnej
Pytałam również, jakie możliwości podniesienia swoich kompetencji 

do wykonywania pracy zdalnej dostrzegają osoby niepełnosprawne. Roz-
kład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.

Wykres 10. Zainteresowanie szkoleniami podnoszącymi kompe-
tencje przydatne w pracy zdalnej

32% ‒ zdecydowanie tak; 37% ‒ raczej tak; 27% ‒ raczej nie; 2% ‒ zdecydowanie nie; 
2% ‒ nie mam zdania.

Źródło: Opracowanie własne

Większość respondentów (69%) deklarowała zainteresowanie szkolenia-
mi podnoszącymi kompetencje przydatne w pracy zdalnej, przy czym 32% 
byłoby nimi zdecydowanie zainteresowanych, a 37% raczej zainteresowa-
nych. Brak zainteresowania podnoszeniem kompetencji przydatnych w 
pracy zdalnej wykazało 29% ankietowanych, przy czym 27% spośród nich 
byłoby takimi szkoleniami raczej niezainteresowanych, a 2% -zdecydowanie 
niezainteresowanych. Analiza odpowiedzi udzielonych przez responden-
tów prowadzi do wniosku, że większość ankietowanych niepełnospraw-
nych byłaby zainteresowana szkoleniami podnoszącymi kompetencje przy-
datne w pracy zdalnej.
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Kontynuacją tego problemu było pytanie, gdzie przede wszystkim re-
spondent szukałby pomocy, gdyby chciał podnieść swe kompetencje przy-
datne w pracy zdalnej. Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres:

Wykres 11. Instytucje pomagające w podnoszeniu kompetencji 
przydatnych w pracy zdalnej

58% ‒ szkolenia, kursy w Internecie; 8% ‒ w prasie; 2% ‒UP; 5% ‒ rodzina znajomi; 
27% ‒ PFRON, PCPR; 0% ‒ inne.

Źródło: Opracowanie własne

Z odpowiedzi wynika, że ponad połowa badanych (57%) szukałaby in-
formacji o odpowiednich szkoleniach i kursach w Internecie. Na drugim 
miejscu jako źródło pomocy znalazł się PFRON, PCPR oraz inne organizacje 
zajmujące się potrzebami osób niepełnosprawnych – 27% ankietowanych. 
Na inne źródła wskazywało już znacznie mniej respondentów – 8% szu-
kałoby informacji w prasie, 5% wśród rodziny i znajomych, a 2% w Urzę-
dzie Pracy. Także i tu, podobnie jak w przypadku poszukiwania samej pracy 
zdalnej, większość ankietowanych poszukiwałaby pomocy w Internecie.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, jakie możliwości w zakresie podniesienia 
swych kompetencji do wykonywania pracy zdalnej dostrzega osoba an-
kietowana. Rozkład odpowiedzi prezentuje Wykres 12.
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Wykres 12. Możliwość podniesienia swych kompetencji  
w zakresie wykonywania pracy zdalnej

18% ‒ kursy, szkolenia przez UP; 31% kursy, szkolenia przez PFRON, PCPR; 10% ‒ płat-
ne kursy;  22% ‒ internetowe kursy, szkolenia; 10% ‒ samokształcenie psychologiczne 
(np. poradniki); 9% ‒ samodzielne nabywanie kompetencji twardych .

Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie, gdzie badani szukaliby pomocy w podnoszeniu swoich 
kompetencji do wykonywania pracy zdalnej zdania respondentów były 
podzielone.

Blisko co trzecia osoba (31%) dostrzegła możliwość podniesienia swych 
kompetencji uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez 
instytucje zajmujące się zawodową aktywizacją osób niepełnosprawnych 
(PFRON, PCPR). Ponad 22% postawiłoby na uczestnictwo w interneto-
wych kursach i szkoleniach, 18% na uczestnictwo w kursach i szkole-
niach organizowanych przez Urząd Pracy. Natomiast po 10% badanych 
wskazało na uczestnictwo w płatnych kursach i szkoleniach oraz na samo-
kształcenie psychologiczne w oparciu o poradniki (np. rozwijanie samody-
scypliny, wzmacnianie automotywacji). Na samodzielne nabywanie kompe-
tencji twardych, np. indywidualną naukę języków obcych czy naukę obsługi 
programów komputerowych wskazało 9% badanych.
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Podsumowanie 
Z badań wynika, że zdecydowana większość ankietowanych osób nie-

pełnosprawnych ma świadomość tego, czym jest telepraca. Również więk-
szość respondentów uważa, że do wykonywania pracy zdalnej nie są po-
trzebne specjalne kompetencje. Tylko co trzeci ankietowany uważał, że 
przy wykonywaniu pracy zdalnej niezbędne są wyjątkowe kompetencje. 
Reasumując można stwierdzić, że niepełnosprawni wiedzą, czym jest praca 
zdalna, ale nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że do jej wykonywania po-
trzebne są specjalne kompetencje.

Blisko trzy czwarte ankietowanych uznało, że mogłoby wykonywać 
pracę zdalną, zaś pozostali uznają, że jednak zdecydowanie się do tego nie 
nadaą.

Duża część badanych osób niepełnosprawnych (43%) uważa, że przy 
wykonywaniu pracy zdalnej kompetencje „miękkie” są znacznie ważniejsze 
niż kompetencje „twarde”, jednak prawie tyle samo osób uznaje, że tak 
samo ważne są kompetencje „miękkie”, jak i „twarde”. Wśród szczegól-
nie przydatnych kompetencji wymienione zostały takie, jak samodyscy-
plina i motywacja wewnętrzna, samodzielność i umiejętność planowania. 
Czyli badani niepełnosprawni za zdecydowanie ważniejsze w pracy zdal-
nej uznają tzw. kompetencje „miękkie”, gdyż właśnie one pozwalają wyko-
nywać pracę zdalną w sposób sumienny, systematyczny i odpowiedzialny.

Badane osoby niepełnosprawne w większości są przekonane, że po-
siadają odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy zdalnej, tylko niektó-
rzy uważają, że takich kompetencji nie posiadają. Poproszeni o wska-
zanie konkretnych kompetencji umożliwiających wykonywanie telepracy 
większość ankietowanych przypisała sobie samodyscyplinę i samodzielność. 
Na drugim miejscu znalazła się motywacja wewnętrzna, automotywacja, 
a także umiejętność planowania i organizowania. Aspektami, które ankie-
towane osoby niepełnosprawne oceniły u siebie najgorzej, było doświad-
czenie oraz innowacyjność.

Ważne jest także to, że większość badanych jest zainteresowana 
możliwością podniesienia swych kompetencji przydatnych w pracy zdal-
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nej, a najważniejszym źródłem informacji o możliwościach podniesienia 
kompetencji niezbędnych w telepracy jest Internet. 

Podsumowując można powiedzieć, że zatrudnianie osób niepełnospraw-
nych na zasadach telepracy wciąż wymaga podjęcia intensywnych wysił-
ków ukierunkowanych na tworzenie warunków prawnych, organiza-
cyjnych oraz technicznych, które sprzyjałyby rozwojowi takiej formy zatrud-
nienia. Odpowiednie programy powinny obejmować również podnoszenie 
kwalifikacji osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie ich umiejętności w za-
kresie korzystania z technik teleinformatycznych oraz rozwijanie kompe-
tencji „miękkich” równie istotnych w telepracy, co zresztą dostrzegli sami 
ankietowani niepełnosprawni.

Z moich badań wynika, że większość osób niepełnosprawnych wie, czym 
jest praca zdalna, z drugiej jednak strony nie do końca potrafi właściwie 
ocenić konieczność posiadania odpowiednich kompetencji, które umożli-
wiają jej wykonywanie. Rozpowszechnione wśród osób niepełnospraw-
nych przekonanie, że pracę zdalną może wykonywać praktycznie każdy, 
sprawia że wiele osób nie tylko nie docenia możliwości pracy zdalnej, ale 
również nie zdaje sobie sprawy. jak ważne jest podnoszenie własnych kwa-
lifikacji, które umożliwiłyby takie zatrudnienie. Ogromną rolę mogą tu ode-
grać samorządy terytorialne, organizacje zajmujące się aktywizacją za-
wodową osób niepełnosprawnych oraz Urzędy Pracy, które powinny ofe-
rować osobom niepełnosprawnym różnego rodzaju projekty i szkolenia 
mające na celu uświadomienie im, czym tak naprawdę jest praca zdalna, 
jak również i to, że warto ją podjąć, a już podjąwszy – wciąż rozwijać kom-
petencje w tym zakresie.

Tylko tego rodzaju działania prowadzone równolegle mogą przynieść 
oczekiwane efekty w postaci wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
na zasadach pracy zdalnej, dla których jest ona wielką szansą na osiągnię-
cie samodzielności ekonomicznej, rozwój poczucia własnej wartości oraz ży-
ciowej satysfakcji.

Agnieszka Rosiak
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Joanna Zaperta

Wykluczenie zawodowe osób 
niepełnosprawnych ruchowo  
oraz sposoby ich aktywizacji

Zjawisko niepełnosprawności to jeden z najpoważniejszych problemów 
społecznych, z jakim zmaga się współczesna cywilizacja. Stale powięk-
szająca się liczba osób o niepełnej sprawności stawia przed nami wszyst-
kimi, a w szczególności przed rządami poszczególnych państw, organi-
zacjami międzynarodowymi, ale również przed stowarzyszeniami, fun-
dacjami i środowiskiem naukowym cele i zadania związane z możliwie 
pełnym włączeniem tej grupy społecznej we wszystkie przejawy aktywno-
ści, w tym aktywności zawodowej.

Osoby niepełnosprawne zaliczają się do tej części populacji, która jest 
narażona, jak żadna inna, na wykluczenie zawodowe. Pokazuje to wskaź-
nik zatrudnienia, który w naszym kraju należy do najniższych w Europie.

Osoby niepełnosprawne, pomimo powszechnego charakteru bezro-
bocia, należą niewątpliwie do kategorii ludności najsilniej odczuwają-
cej trudności związane z pozyskiwaniem, wykonywaniem i utrzymaniem 
pracy. Praca stanowi dla nich nie tylko źródło utrzymania, ale przede 
wszystkim jest skutecznym zmaganiem się ze swoją niepełnosprawnością.

Z przyczyn natury zdrowotnej osoby niepełnosprawne są z założenia 
znacznie mniej aktywne zawodowo niż osoby sprawne. Nie oznacza to 
jednak, że ich bierność zawodowa, zwłaszcza osób będących w wieku ak-
tywności zawodowej, jest zjawiskiem prawidłowym. Znaczna część tych 
osób może i powinna pracować zawodowo w odpowiednich warunkach. 
Niestety, nie zawsze osoby niepełnosprawne przygotowane do podjęcia 
pracy są w stanie ją zdobyć, zasilając tym samym szeregi bezrobotnych.1

Praca stanowi bardzo istotny element życia człowieka. Aktywne życie 
zawodowe pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz zapew-
1  J. Kirenko,	E.	Sarzyńska,	Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby,	Lublin	2010,	s.	24.
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nia bezpieczeństwo. Praca stanowi źródło dochodów, organizuje czas oraz 
ustala rytm dnia, stanowi płaszczyznę kontaktów społecznych, może sta-
nowić źródło zadowolenia oraz samorealizacji, zawód pozwala na poczu-
cie tożsamości oraz identyfikację z rolą społeczną. Włączanie osób niepeł-
nosprawnych w życie zawodowe stanowi bardzo ważny element rehabi-
litacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych praca pełni trzy funkcje: do-
chodową, rehabilitacyjną i socjalizującą. Praca jest ważnym elementem 
obrazu własnej osoby i pełni kluczową rolę w konstruowaniu poczucia 
sensu życia. Zatrudnienie zapobiega wykluczeniu społecznemu. Znacze-
nie pracy zawodowej dla osób niepełnosprawnych można oceniać z róż-
nych punktów widzenia, w tym: leczniczego, psychologicznego i zawodo-
wego. Celowo dobrana oraz systematycznie prowadzona praca może sta-
nowić jedną z metod leczenia. Osoba niepełnosprawna uświadamia sobie 
w pracy własną wartość, co pozwala jej po części zaakceptować swoją nie-
pełnosprawność, a pośrednio także wpływać na kształtowanie nowej oso-
bowości pracowniczej, niezbędnej do włączenia się w życie zawodowe 
i społeczne2.

Celem moich badań jest ocena aktywności osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących obszary wiejskie oraz określenie trudności w podjęciu 
przez nie aktywności zawodowej.

Szczegółowymi problemami badawczymi niniejszej pracy było uzyska-
nie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jaka jest aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych?

2. Jaki poziom wykształcenia dominuje wśród osób niepełnosprawnych?

3. Jakie umiejętności sprzyjające znalezieniu pracy posiadają osoby nie-
pełnosprawne?

4. Jakie preferencje zawodowe posiadają osoby niepełnosprawne?

5. Z jakich form pomocy korzystają osoby niepełnosprawne?

6. Jakie są główne przeszkody uniemożliwiające podjęcie aktywności 
zawodowej?

2  Kukla	D.,	Duda	W.,	Czerw-Bajer	M.,	Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, Warszawa 
2011,	s.	111-113./
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7. Jaka jest wiedza badanych na temat instytucji świadczących pomoc 
osobom niepełnosprawnym?

W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę 
ankiety w postaci opracowanego przeze mnie kwestionariusza.

Kwestionariusz ankiety w części pierwszej przedstawia płeć, wiek, 
miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz zawód. Część druga to zasad-
nicza część ankiety. Składa się ona z 12 pytań i jest anonimowa. Przy 
każdym pytaniu należało zakreślić odpowiedź, która zdaniem respon-
dentów była najbardziej trafna i odpowiadała prawdzie.

Ankieta została skierowana do osób bezrobotnych z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Badania zostały przeprowadzone na terenie gminnej miejscowości 
Dobre. Odległość Dobrego od Warszawy wynosi 50 km. Do stolicy po-
wiatu, Mińska Mazowieckiego – 20 km, a do Siedlec 56 km. W skład 
gminy wchodzi 41 sołectw. Gminę Dobre zamieszkuje 6200 osób, z czego 
w miejscowości gminnej mieszka 1520 osób.

Wykres 1. Respondenci z podziałem na płeć

1  ‒ kobiety (22); 2 ‒ mężczyźni (11)

Źródło: Opracowanie własne
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W badaniu udział wzięły 22 kobiety i 11 mężczyzn. Wiek responden-
tów kształtuje się w przedziale 20-60 lat. 

Wykres 2. Respondenci z podziałem na wiek

1 ‒ 20-30 lat (7); 2 ‒ 31-40 lat (13); 3 ‒ 41-50 lat (9); 4 ‒ 51-60 lat (4)

Źródło: Opracowanie własne

Przeważającą grupę wśród ankietowanych stanowią osoby między 31 
a 40 rokiem życia.

Pytanie, które rozpoczynało zasadniczą część ankiety dotyczyło miejsca 
zamieszkania respondentów (Wykres 3). Przeważnie są to osoby mieszka-
jące na wsi.
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Wykres 3. Miejsce zamieszkania

1  ‒ miasto (3); 2 ‒ wieś (30)

Źródło: Opracowanie własne

Tylko 3 osoby biorące udział w ankiecie mieszkają obecnie w mieście, 
natomiast pozostałe 30 osób zamieszkuje na wsi.

Analizując wykształcenie ankietowanych stwierdzić można, że znacz-
na większość to osoby z wykształceniem wyższym i średnim.

Wykres 4. Respondenci z podziałem na wykształcenie

1 ‒ wyższe (11); 2 ‒ średnie zawodowe (10); 3 ‒ zasadnicze zawodowe; 4 ‒ podstawo-
we (3); 5 ‒ bez wykształcenia (3)

Źródło: Opracowanie własne
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Jak widać, przeważały osoby z wykształceniem wyższym – 11 osób, na-
stępnie z wykształceniem średnim zawodowym – 10, zasadniczym zawo-
dowym – 6. Ponadto w badaniu uczestniczyły 3 osoby z wykształceniem 
podstawowym oraz tyle samo bez żadnego wykształcenia.

Następne pytanie dotyczyło celu rejestracji w Urzędzie Pracy (Wykres 
5). Każdy badany mógł zaznaczyć odpowiedź odzwierciedlającą jego sy-
tuację. Łącznie uzyskano 33 odpowiedzi.

Wykres 5. Cel rejestracji w Urzędzie

1 ‒ uzyskanie zatrudnienia (25); 2 ‒ szkolenie (1); 3 ‒ zasiłek (3); 4 ‒ ubezpieczenie (4).

Źródło: Opracowanie własne

Z ankiety wynika, że głównym celem rejestracji w Urzędzie Pracy jest 
uzyskanie zatrudnienia, co wydaje się oczywiste. W sumie odpowiedź tę 
wskazało 25 z 33 badanych osób. Cztery osoby zarejestrowały się, żeby 
otrzymać ubezpieczenie, a trzy – żeby uzyskać zasiłek. Celem rejestracji 
jednej osoby było uzyskanie skierowania na szkolenie.

Kolejne pytanie dotyczyło zawodu, w jakim ankietowani ostatnio pra-
cowali. Wśród zawodów, którymi legitymowały się ankietowane osoby 
przeważał sprzedawca – 6 osób, 5 osób prowadziło własną działalność 
gospodarczą, 8 osób ostatnio pracowało jako sprzątaczka albo jako pra-
cownik ochrony. Inne zawody pojawiające się w ankiecie to np. krawiec, 
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tapicer, pomoc kuchenna, technik elektronik, pracownik produkcyjny, ma-
gazynier, pracownik gospodarczy. Z zawodów nie dotyczących pracy fi-
zycznej ankietowani wpisali: asystent rachunkowości, przedstawiciel 
handlowy natomiast dwie osoby nie wypełniły tej rubryki.

W pytaniu dotyczącym utrudnień w podjęciu pracy każda badana 
osoba mogła wskazać jedną odpowiedź, zależnie od własnych doświad-
czeń (Wykres 6).

Wykres 6. Utrudnienia w podjęciu pracy

1 ‒ brak odpowiednich ofert (16); 2 ‒ stan zdrowia (7); 3 ‒ wiek (6); 4 ‒ nieodpowied-
nie wykształcenie (2);  5 ‒ brak doświadczenia (1); 6 ‒ brak prawa jazdy (1).

Źródło: Opracowanie własne

Główną przyczynę niepowodzenia w powrocie na rynek pracy badane 
osoby upatrują w braku odpowiednich ofert – 16 wskazań. Drugim co do 
ilości wskazań utrudnieniem jest zły stan zdrowia – 7 odpowiedzi. Z tym 
faktem wiąże się konieczność zapewnienia odpowiednich warunków 
pracy osobie niepełnosprawnej, czego jak wynika ze wskazań ankietowa-
nych, nie każdy pracodawca może lub chce przestrzegać. Kolejne wskaza-
nia można zaliczyć do grupy ogólnych problemów rynku pracy: wiek, brak 
prawa jazdy, brak doświadczenia.

Kolejne pytanie dotyczyło określenia umiejętności związanych z po-
szukiwaniem pracy. Osoby określały swoje umiejętności, zaznaczając 
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odpowiedzi „potrafię” lub „nie potrafię”. Badanie to wypadło korzystnie. 
Można przypuszczać, że większość osób ma spore umiejętności w zakre-
sie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, potrafi sprecyzować swoje 
cele oraz określić mocne i słabe strony, a tym samym może dobrze zapre-
zentować się w rozmowie kwalifikacyjnej. Niestety, rzeczywisty stan wy-
mienionych umiejętności i wynik tego badania nie może być uznany za 
całkowicie pewny. Zastanawiającym jest chociażby fakt, że zdarzały się 
przypadki, w których osoby zaznaczały odpowiedź, że potrafią sporządzić 
cv w formie elektronicznej, a następnie, że nie potrafią obsługiwać kom-
putera. Nie wiadomo również, czy wszyscy ankietowani dobrze rozumie-
ją, na czym polegać ma określenie silnych i słabych stron osoby oraz spre-
cyzowanie celów zawodowych.

Kolejne pytanie dotyczyło technik i metod, z jakich korzystają osoby 
ankietowane w poszukiwaniu pracy (Wykres 7). Można było zaznaczyć 
dowolny sposób, z którego się korzysta w tej dziedzinie.

Wykres 7. Metody poszukiwania pracy

1 ‒ przez Urząd Pracy (20); 2 ‒ Internet (7); 3 ‒ prasa (6).

Źródło: Opracowanie własne

Analizując sposoby poszukiwania pracy dowiadujemy się, że najwięcej 
osób – 20 w tym zakresie polega na usługach Urzędu Pracy. Popularnym 
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sposobem poszukiwania pracy jest Internet – 7 odpowiedzi oraz prasa – 6 
odpowiedzi.

W ankiecie znalazło się także pytanie dotyczące opinii ankietowanych 
na temat trudności w poszukiwaniu pracy, wynikających z posiadania 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Spośród ogółu badanych 29 
osób wyraziło pogląd, że osobie z niepełnosprawnością trudniej jest zna-
leźć pracę niż osobie pełnosprawnej, 1 osoba było przeciwnego zdania, 
a 3 osoby nie miały zdania na ten temat.

Kolejne pytanie dotyczyło rodzaju pracy, jaką osoby badane są zainte-
resowane (Wykres 8). Ankietowani mogli zaznaczyć dowolną liczbę od-
powiedzi zależnie od swych preferencji.

Wykres 8. Rodzaj pracy, jaką osoby badane są zainteresowane

1 ‒ ZPCh (27); 2 ‒ umysłowa (3); 3 ‒ na otwartym rynku (3)

Źródło: Opracowanie własne

Analizując wykres można zauważyć, że ankietowani najbardziej zain-
teresowani są pracą w zakładach pracy chronionej. Odpowiedź tę zazna-
czyło 27 osób. Na otwartym rynku pracować chciałyby pracować 3 osoby 
i tyle samo osób chciałoby koniecznie wykonywać pracę umysłową.
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Następne pytanie dotyczyło wskazania form pomocy oferowanych 
przez Urząd Pracy, z których ankietowani wcześniej korzystali.

Wykres 9. Programy pomocy Urzędów Pracy, z jakich korzystali 
niepełnosprawni

1 ‒ pośrednictwo pracy (16); 2 ‒ staż (4); 3 ‒ prace interwencyjne (5); 4 ‒ szkolenia 
(5); 5 ‒ porada zawodowa (3).

Źródło: Opracowanie własne

Z ankiety wynika, że najwięcej osób korzystało z usług pośrednictwa 
pracy i szkoleń (kurs prawa jazdy kat. C+E) oraz prac interwencyjnych, 
realizacji stażu pracy, a także pomocy doradcy zawodowego.

Również w przyszłości najwięcej osób chciałoby korzystać z usług po-
średnictwa pracy, szkoleń, prac interwencyjnych oraz poradnictwa zawo-
dowego. 

W ankiecie zadałam także pytanie dotyczące wiedzy ankietowanych 
na temat szczególnych uprawnień, które wynikają z posiadania orzecze-
nia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Spośród ogółu badanych 
20 osób zaznaczyło, że znają swoje uprawnienia, natomiast aż 13 osób 
nie zna tych uprawnień.
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Zakończenie i wnioski 
Osoby niepełnosprawne w Polsce mają duże trudności w znalezie-

niu zatrudnienia. Pojawia się więc pytanie, co zrobić, aby sytuacja tej 
grupy osób zmieniła się na lepsze. W dużej mierze zależy to od zaanga-
żowania pracodawców. Właściciele i szefowie firm powinni wyzbyć się 
stereotypowego myślenia i spojrzeć na zatrudnienie niepełnosprawnych 
z punktu widzenia korzyści, jakie mogą oni przynieść firmom. Dlate-
go warto poświęcić więcej czasu na poznanie przepisów dotyczących za-
trudniania takich osób. Obecnie pozostaje jedynie mieć nadzieję, że zgod-
nie z obietnicami rządzących, wskaźnik zatrudnienia niepełnospraw-
nych osiągnie wysoki poziom w przyszłych latach.

Ogromną, jeśli nie kluczową przeszkodą, w szerszym niż obecnie do-
stępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy jest stereotypowy ich 
obraz w społeczeństwie, w tym także wśród pracodawców. Zjawisko to 
nierzadkie jest również wśród samych niepełnosprawnych. A przecież obraz 
ten często nie odpowiada rzeczywistości i nie wszystkie osoby z obni-
żoną samodzielnością, wymagają wyjątkowo intensywnego wsparcia, 
opieki czy przystosowywania miejsc pracy. Jest, rzecz jasna, grupa niepeł-
nosprawnych, która wymaga takiego szczególnego wsparcia, przystoso-
wania stanowiska pracy – nie jest to jednak grupa najliczniejsza i z pew-
nością nie można generalizować tego obrazu i przenosić go na całą popu-
lację ludzi z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

W Polsce pracownicy niepełnosprawni mogą być zatrudniani na otwar-
tym lub chronionym rynku pracy. W przypadku otwartego rynku pracy 
osoby niepełnosprawne mogą starać się o pracę na takich samych wa-
runkach jak kandydaci pełnosprawni. Natomiast pracodawcy wybierając 
kandydata powinni kierować się obiektywnymi kryteriami, takimi jak do-
świadczenie zawodowe, czy kwalifikacje. Zatrudnianie na chronionym 
rynku pracy odbywa się na zupełnie innych zasadach. Osoby niepełno-
sprawne mogą zdobyć pracę w zakładach pracy chronionej. Głównym ich 
celem jest stworzenie niepełnosprawnym odpowiednich warunków do 
pracy. Niekiedy też zakłady takie przygotowują do zatrudnienia na otwar-
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tym rynku pracy. Większość pracowników zakładów pracy chronionej za-
trudnionych jest na umowę o pracę. Dysponują też tymi samymi prawami 
i obowiązkami, co pracownicy pełnosprawni w zwykłych zakładach pracy. 
Specyfika zakładów pracy chronionej polega na zapewnieniu odpowied-
niej opieki medycznej, a także przystosowaniu miejsc pracy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Istotną korzyścią dla pracodawcy jest możliwość zwolnienia z obo-
wiązkowych opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). Pracodawca zatrudniający osoby niepełno-
sprawne organizuje dla nich szkolenie, a poniesione koszty mogą być re-
fundowane ze środków PFRON. Możliwe jest również ubieganie się o dofi-
nansowanie z funduszu PFRON wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Specyfiką zatrudnienia w Zakładach Pracy Chronionej i Zakładach Ak-
tywności Zawodowej jest przede wszystkim: wyposażenie zakładu w spe-
cjalistyczny sprzęt, przygotowanie i dobór odpowiednich stanowisk i wa-
runków pracy, pomoc i nadzór merytoryczny, specjalistyczna opieka me-
dyczna, rehabilitacyjna i socjalna, zatrudnianie określonej liczby pracow-
ników niepełnosprawnych. W niektórych państwach zatrudnienie chro-
nione ma charakter socjalny, w innych stanowi etap przejściowy przygo-
towujący do zatrudnienia na otwartym rynku. Ma ono zarówno zalety, jak 
i wady. Daje szanse na zatrudnienie, jednocześnie łączy możliwość pracy 
z rehabilitacją.

Zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest zatrudnieniem na zasa-
dach i warunkach zbliżonych do tych, jakie są udziałem pełnosprawnych 
pracowników zakładu. Najczęściej pracę podejmują tu osoby posiadające 
określone kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościo-
we wymagane przez pracodawcę. Mają one te same prawa i obowiązki, co 
pracownicy pełnosprawni.

Podsumowując, z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika szereg 
wniosków:

1. Znacznie mniejsza część osób niepełnosprawnych ruchowo jest ak-
tywna zawodowo, natomiast duża część aktywnie poszukuje pracy 
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korzystając z możliwości, jakie stawia przed nimi rynek pracy. Po-
twierdzone zostało również, iż osoby pracujące są traktowane na 
równi ze swoimi pełnosprawnymi współpracownikami. 

2. Wśród osób niepełnosprawnych ruchowo dominuje wykształcenie 
wyższe. Kolejny stopień to wykształcenie średnie zawodowe. Mniej 
osób niepełnosprawnych ruchowo posiada wykształcenie zasadnicze 
zawodowe.

3. Osoby niepełnosprawne ruchowo posiadają niezbędne umiejętności 
sprzyjające znalezieniu pracy. Do głównych zaliczyć można zdol-
ność skonstruowania życiorysu zawodowego w formie elektronicznej 
oraz listu motywacyjnego, a także umiejętność sprecyzowania swo-
ich celów zawodowych, jak i zaprezentowanie się na rozmowie kwa-
lifikacyjnej.

4. Praca zawodowa w życiu osoby niepełnosprawnej ruchowo jest bar-
dzo ważna. Respondenci wskazują na znaczenie płacy, pracę bez na-
pięć i stresów, stabilizację zawodową, możliwość kontaktów społecz-
nych, jakie gwarantuje praca.

5. Osoby niepełnosprawne ruchowo najczęściej wskazywały na decy-
dujące znaczenie powiatowych Urzędów Pracy i Gminnych Ośrod-
ków Pomocy Społecznej w poszukiwaniu pracy. Najlepszymi formami 
umożliwiającymi znalezienie pracy są szkolenia i doradztwo zawodo-
we a także propozycje konkretnych ofert pracy.

6. Środowisko wiejskie, w którym mieszkają badani, stanowi barierę w 
aktywizacji zawodowej, a największym utrudnieniem jest niewielka 
liczba odpowiednich ofert pracy.

Joanna Zaperta
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Eliza Przybysz

Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci 
Alkoholików – studium przypadku

Motywem, jakim się kierowałam przy wyborze tematu pracy, było za-
interesowanie życiem osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie 
przynajmniej jeden z rodziców jest alkoholikiem. Szczególnie zaciekawiło 
mnie to, w jaki sposób wychowanie przez alkoholika wpływa na dorosłe 
życie jego dzieci. Tak zwani DDA mają problemy w funkcjonowaniu, mają 
trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, nie potrafią werba-
lizować swoich uczuć i są w większości ludźmi nieszczęśliwymi. Według 
mnie jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ DDA stanowią około 40% 
populacji w Polsce. Warto czasem zastanowić się, dlaczego ktoś zacho-
wuje się w taki a nie inny sposób, dlaczego się zamyka przed nami i po-
zostaje na uboczu.

Celem mojej pracy jest ukazanie negatywnego wpływu rodzica alko-
holika na dorosłe funkcjonowanie jego dziecka w środowisku rodzinnym 
i zawodowym, na jego rozwój osobowy i umiejętności społeczne. Przed-
stawię też cechy syndromu DDA i wynikające z niego problemy tych osób. 
Tezy, jakie postaram się zweryfikować w badaniach metodą studium 
przypadku brzmią: Wychowanie w rodzinie alkoholowej wpływa bezpo-
średnio na aspiracje życiowe wychowywanych w niej dzieci. Wychowanie 
dziecka przez alkoholika powoduje negatywny wpływ na relacje społecz-
ne tego dziecka. Wzrastanie w rodzinie alkoholowej przynosi negatywne 
skutki w funkcjonowaniu DDA w samodzielnym życiu. DDA są zaniedby-
wani przez rodziców, często są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, 
co ma wpływ na ich rozwój osobowy.

Rodzina, w której nadużywa się alkoholu, jest niekorzystnym środowi-
skiem wychowawczym dla dziecka. Określa się ją mianem rodziny dys-
funkcyjnej, to znaczy – nie spełnia ona właściwie obowiązków wobec 
dzieci. Rodzina taka nie spełnia oczekiwań społeczeństwa. O jej dysfunk-
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cjonalności mogą świadczyć różnorodne zjawiska: uzależnienia, choro-
by psychiczne, niedorozwój umysłowy, prostytucja, kalectwa, odrzucenie 
dzieci. Występujące w rodzinie dewiacje są wskaźnikiem jej dysfunk-
cjonalności np. spory i kłótnie między jej członkami czy rodziny rozbi-
te. Dewiacje powodują, iż niezaspokojone zostają funkcje: psychiczna, 
emocjonalna i ekonomiczna. Wszelkie przeżycia i doświadczenia z dzie-
ciństwa mają dominujący wpływ na rozwój człowieka i na jego dorosłe 
życie. Dzieci z rodzin, w których pije się alkohol, żyją w ciągłym stra-
chu, w atmosferze poczucia zagrożenia wywołango konfliktami, awan-
turami. W rodzinie alkoholowej obserwujemy zanikanie więzi uczucio-
wych, dziecko reaguje frustracją, często dochodzi do zaburzeń nerwico-
wych, które muszą być leczone.1

Dorosłe dzieci czują strach przed odrzuceniem, choć same odrzucają 
inne osoby w obawie przed zaangażowaniem uczuciowym. Nie potrafią 
również budować relacji z autorytetem, czują strach przed zwierzchni-
kami i władzą. Istotną cechą u DDA jest ich lojalność, nawet w stosun-
ku do osób, które na nią nie zasługują. Występuje w nich strach przed 
krytyką, niekiedy robią coś tylko dlatego, by nie zostać w negatywny 
sposób osądzonym. DDA nie potrafią także przyjmować komplementów 
i pochwał, czują się zażenowane i nie wiedzą, jak mają reagować w sy-
tuacji, gdy ktoś je docenia i chwali. Inną kwestią jest to, że często DDA 
szukają kryzysów i napięć, narzekając potem na jego skutki. Dzieci al-
koholików obawiają się konfliktów, unikają ich, nie potrafią sobie pora-
dzić w takich sytuacjach, dlatego są osobami na uboczu, niewchodzący-
mi w dyskusje czy spory, za wszelką cenę łagodzą pojawiające się kon-
flikty. Często doskwiera im nieumiejętność spontanicznej zabawy, są dla 
siebie bardzo surowi, mają poczucie winy, gdy zrobią coś przyjemne-
go dla siebie. Potrzeby innych są dla nich zawsze ważniejsze od wła-
snych potrzeb, więc ustępują innym. Są osobami z reguły wycofanymi, 
bezradnymi, mają problem w doprowadzeniu swoich zamiarów do końca. 
DDA boją się zmian i nowości, czują obawę przed poznawaniem nowych 
miejsc, osób, np. w sytuacji rozpoczęcia nowej pracy. Bardzo mocno prze-

1		M.	Ochmański,		Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci,	Lublin	2001,	s.	42-43.
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żywają niepowodzenia,  jednocześnie nie zwracają uwagi na sukcesy i na 
to, co udało im się osiągnąć. Wszystkie powyższe cechy pojawiają się 
u DDA w skrajnym albo w maksymalnym natężeniu. Świat DDA jest 
biały lub czarny, nie ma w nim szarości, brak też w nim kolorów.2

Dorosłe Dzieci Alkoholików pozostawione bez pomocy i terapii będą 
się stale zmagać z niską samooceną, częstym zjawiskiem będzie popada-
nie w depresję, uczucie niepokoju i przymus kontrolowania wszystkiego. 
W dorosłości osoby te nie będą potrafiły zbudować trwałej relacji intym-
nej opartej na zaufaniu. Stanowią grupę ryzyka, jeżeli chodzi o uzależ-
nienia. DDA nie powinny brać na siebie obowiązków pijących rodziców, 
ułatwiając im dalsze staczanie się, koniecznym jest, by zaczęły myśleć 
o pomocy dla siebie.

Cechy wspólne wymienione wyżej nie występują w każdym przypadku 
DDA, bowiem każdy człowiek jest dotknięty alkoholizmem rodziców w 
różny sposób, istotnymi czynnikami warunkującymi intensywność skut-
ków picia rodziców jest: płeć i wiek dziecka, status rodziny, to czy jedno 
czy oboje rodziców piło oraz czy rodzic próbuje się leczyć, czy nadal pije. 
Dzieci obwiniają się o picie rodziców, są przekonane, że gdyby się posta-
rały, rodzice przestaliby pić. DDA z trudnością nawiązują bliskie relacje, 
z reguły nie posiadają przyjaciół lub jest ich niewielu. Z porównania osią-
gnięć szkolnych DDA i nie-DDA można zasadnie wnioskować, że dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym uzyskują gorsze stopnie i wyniki w 
standardowych testach. Dzieci pijących rodziców mają bardzo wysokie 
poczucie wstydu, za wszelką cenę ukrywają alkoholizm rodziców przed 
światem zewnętrznym, stosują mechanizmy zaprzeczeń i wyparcia. Naj-
gorszą rzeczą, jaką robią rodzice dziecku, jest minimalizowanie i zaprze-
czanie doświadczeniom i przeżyciom, jakie dziecko musiało znosić. Zde-
cydowana większość DDA ukrywa swój ból i bolesną przeszłość, stara się 
funkcjonować na tyle, na ile potrafi i na tyle, na ile wydaje się, że jest 
to „normalne”. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że duża liczba DDA pracu-
je w zawodach, gdzie niesie się pomoc ludziom, zwłaszcza pomoc w pro-
blemach alkoholowych.3

2  J.	Warecka-Kus,	Dzieciństwo bez dzieciństwa,	Wyd.	„Dywiz”,	Warszawa	2009,	s.	19-21./
3  /B.E.	Robinson,	M.	Wodside,	Pomoc	psychologiczna	dla	dzieci	alkoholików,	Wyd.	PARPA,Warszawa,	
s.	258-259.
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DDA nie oczekują pomocy od innych, starają się radzić sobie samo-
dzielnie. Sytuacje z domu rodzinnego ukształtowały w nich dużą zarad-
ność, i wspomnianą odpowiedzialność, można powiedzieć, iż nauczyli się 
„czytać ludzi”. Te cechy powodują, że DDA często sprawdzają się w swojej 
pracy zawodowej i osiągają sukcesy w karierze. Mają w sobie przymus 
bycia najlepszymi, brak im jednak elastyczności, ponieważ w obliczu pro-
blemów czują niepokój i lęk, i zdarza się im nie kończyć rozpoczętych już 
spraw. Nie wszystkie osoby z DDA tak samo odczuły skutek wychowa-
nia przez alkoholika ze względu na indywidualne różnice każdej historii., 
jednak wymienione cechy i symptomy zdarzają się najczęściej4. 

Przedmiotem moich badań jest funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alko-
holików, a celem pracy zweryfikowanie tezy o przechodzeniu przez DDA 
określonej roli pełnionej w dzieciństwie w określoną rolę w życiu dorosłym.

Głównym problemem mojej pracy jest odpowiedź na pytanie: Czy rola 
pełniona przez DDA w dzieciństwie odpowiada roli pełnionej w dorosłym 
życiu?

Pytania szczegółowe sformułowałam następująco:

1. Jak w poszczególnych rolach pełnionych przez DDA w dzieciństwie 
i w życiu dorosłym kształtują się relacje wewnątrzrodzinne?

2. Jaki jest w poszczególnych rolach pełnionych przez DDA w dzieciństwie 
i w życiu dorosłym stosunek do obowiązków szkolnych i zawodowych?

3. Jak w poszczególnych rolach pełnionych przez DDA w dzieciństwie 
i w życiu dorosłym kształtują się relacje towarzyskie?

Wybrałam do badań metodę indywidualnych przypadków, której pod-
stawą jest bezpośredni kontakt i rozmowa z osobą badaną. Podczas przy-
gotowywania się do badań zdecydowałam się na dobór celowy. Jestem 
świadoma tego, że dobór celowy ograniczony jest dużym błędem wnio-
skowania, więc wyników badań nie powinno się generalizować na szer-
szą populację.

Swoje badanie zrealizowałam drogą  poczty elektronicznej. Bada-
nia trwały dwa dni. Spotkania z respondentem trwały po około 3 godzi-

4 Gdzie podziało się moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików	 (praca	 zbiorowa),	Wydawnictwo	
„Charaktery”,	Kielce	2003,	s.	7.
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ny dziennie. Konieczny był odpowiedni czas, by osoba mogła poczuć się 
swobodnie i otworzyć się udzielając na moje pytania wyczerpujących od-
powiedzi.

W badaniu metodą studium przypadku wziął udział 25 letni mężczy-
zna-Krzysztof, mieszkający pod Warszawą. Wychowywał się w rodzinie, 
gdzie oboje rodzice nadużywali alkoholu, zaś ojciec w wyniku uzależ-
nienia zmarł. Obecnie mężczyzna  mieszka z matką, która utrzymuje abs-
tynencję.

Opis przypadku
 Krzysztof, lat 25,wykształcenie średnie techniczne, pracuje.

Rodzina:

Matka, 50 lat, wykształcenie zasadnicze, pracuje. W przeszłości nad-
używała alkoholu, obecnie alkohol pije sporadycznie, nie upija się.

Ojciec, zmarł w wieku 52 lat na skutek wieloletniego picia alkoholu. 
Pracował jako pomocnik na budowie.

Rodzeństwo, brat zmarł kilka dni po porodzie.

Relacje wewnątrzrodzinne w dzieciństwie  
i w życiu dorosłym
Krzysztof mieszkał z ojcem alkoholikiem przez około 17 lat. Ojciec 

nadużywał alkoholu przez cały okres życia Krzysztofa, również przed 
jego narodzeniem, a zmarł, gdy chłopiec miał 17 lat. Matce także zdarza-
ło się upijać, lecz syn nie postrzegał jej jako alkoholiczki. Gdy ojciec znaj-
dował się w ciągu alkoholowym, w domu panowała napięta atmosfera, 
podszyta strachem i brakiem bezpieczeństwa. Rodzina obawiała się o to, 
w jakim stanie wróci ojciec, czy nic mu się nie stało, czy wróci na noc 
i czy znów będzie się bardzo awanturował. Ojciec zwykł kłamać, że wy-
chodzi na jedno piwo, po czym wracał po kilku godzinach pijany do nie-
przytomności. Krzysztof czuł się niezwykle samotny, czuł strach przed 
ojcem i tym, co może zrobić, jak wróci, żył w ciągłym napięciu i stresie.
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Pijany ojciec znęcał się psychicznie nad rodziną. Chłopiec pomimo stra-
chu przed ojcem starał się bronić matki, gdy agresor podnosił na nią 
rękę. Starał się go odepchnąć i uspokoić. Błagał ojca płacząc i krzy-
cząc: „Tato, przestań! Nie rób tego, proszę Cię, uspokój się.”

Krzysztof był często świadkiem jak i ofiarą przemocy, jaką stosował 
ojciec. Nie pamięta „normalnych” dni, bez alkoholu, kłótni. Ojciec pił 
dużo i często, nie było dłuższej przerwy od picia niż pół roku. Krzysz-
tof wspomina również: Pamiętam, że gdy byłem mały, podczas tych liba-
cji zawsze byłem gdzieś blisko takiego towarzystwa. Czy to w domu, czy 
to w barze. W pewnych okolicznościach tata zabierał mnie parę razy do 
baru, gdzie pił z innymi facetami. Chyba zaryzykuję stwierdzenie, że ja 
innego życia nie znałem, gdy byłem dzieckiem. Z życiem „normalnym” 
innych ludzi, nie miałem za wiele styczności. A przynajmniej nie na tyle, 
by poznać to „inne” życie. Wstydziłem się ojca, gdy był pijany. Szczegól-
nie, gdy musieli oglądać go moi znajomi, gdy krzyczał pijany pod bramą. 

Ojciec był bardzo surowy, chłopiec nie miał zbyt wiele swobody, nie 
mógł sam o niczym zadecydować. Dzieciństwo Krzysztofa, oprócz chwil 
związanych z awanturami pijanego ojca, było pełne zakazów, powrotów 
do domu o ustalonych godzinach i braku wolności. Mój ojciec był bardzo 
sztywny. Brak poczucia humoru i powaga, to jego cechy. Czasem się śmiał 
czy opowiadał dowcipy, ale nie rozumiał rzeczy, które śmieszą mnie. Nie 
starał się mnie zrozumieć, a raczej patrzył na mnie jak na dziwaka. Re-
lacje z ojcem były powierzchowne, syn nigdy nie rozmawiał z ojcem na 
ważne tematy. Ojciec żył obok swojego syna, nie przejmował się jego pro-
blemami, liczyło się tylko respektowanie jego zasad i dyscyplina. Krzysz-
tof nie wytworzył z ojcem więzi. 

Z rozmowy z Krzysztofem wywnioskowałam, że poczuł on ulgę, 
gdy ojciec zmarł. Krzysztof odpowiedział na pytanie, co by powiedział 
ojcu, gdyby mógł:

Powiedziałbym, że pomimo tego jaki był i jak nas traktował, kocham 
go i wierzę, że tak naprawdę tego nie chciał. Zastanawiałem się ostatnio, 
dlaczego ojciec pił. I jak zawsze, gdy ludzie stawiają takie pytanie, odpo-
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wiedź jest tylko jedna: bo coś go bolało w środku. Nigdy z nim o tym nie 
rozmawiałem, bo nie byłem na tyle świadomy i dojrzały, więc nie wiem, 
dlaczego. Być może to głupie, ale najbardziej żałuję tego, że nie dożył 
moich 18 urodzin. Dorosłego mnie; czasów, w których mógłbym rozma-
wiać z nim jak mężczyzna z mężczyzną. Myślę, że właśnie to mam mu za 
złe, że nie myślał o tym. O przyszłości i o tym, że ona może być piękna. To 
było moje marzenie. By po latach wychowywania, rozmawiać z nim jak 
z przyjacielem. I tego nie mogę mu wybaczyć – że myślał o sobie. Czasem 
myślę, że nie do końca był zadowolony z tego, że miał dziecko. Pamiętam, 
że kiedyś przysiągłem sobie, że gdy dorosnę, dostanie w twarz, za to jaki 
był i co zrobił. I myślę, że gdyby nie to, że umarł, to miałoby miejsce. 

Obecnie Krzysztof stara się za wszelką cenę unikać zachowań i postaw, 
jakie jego ojciec przyjmował wobec swojej rodziny. Ma kilka zasad, które 
nazywa „twardymi jak diament”, są one dla niego niepodważalne: Nigdy 
nie uderzę kobiety. Nigdy nie zdradzę kobiety. Nigdy nie zadam swojej 
kobiecie bólu fizycznego, ani nie będę się nad nią znęcać psychicznie. Nie 
pozwolę, by moje dziecko wychowywało się w patologicznej rodzinie.

 Mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, że nieświadomie może zacho-
wywać się w stosunku do innych w podobny sposób, w jaki robił to ojciec 
wobec niego i matki. Krzysztof jest czujny i ostrożny, ale nosi w sobie 
obawę, że wzorce, które tak długo chłonął, mogą z czasem zostać przez 
niego powielone. Najbardziej jednak zależy mu na uczuciach i na stwo-
rzeniu prawidłowo funkcjonującej i kochającej się rodziny. Chciałbym 
znaleźć kogoś, kto pokocha mnie i kogo ja pokocham. Pragnę normalne-
go związku, z zaufaniem, akceptacją siebie nawzajem oraz zwyczajnymi 
kłótniami, bo one też niestety muszą być obecne. Jedno z założeń DDA, 
to pokochanie samego siebie. Chyba nie potrafię na razie skupić się na 
sobie. Brakowało mi miłości i to za nią gonię najbardziej. Moim pragnie-
niem jest zbudowanie zdrowego związku. Tego mi najbardziej brakowało 
w dzieciństwie i tego najbardziej poszukuję w dorosłym życiu.

Krzysztof ma wizję, by być dla swojego dziecka przyjacielem. Jedno-
cześnie zdaje sobie sprawę z tego, że nie powinien też być zbyt uległy. 
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Mężczyzna nie zamierza powielać wzorca rodzicielskiej postawy swo-
jego ojca, która charakteryzowała się surowością, brakiem jakichkol-
wiek swobód i twardą dyscypliną. Respondent ma nadzieję być dla dziec-
ka autorytetem, wzorem; chce czuwać nad zachowaniem swoich dzieci 
i w razie potrzeby, korygować je. Problemy pragnie rozwiązywać roz-
mową, tłumaczeniem oraz przez dobry kontakt i więź między dzieckiem 
a rodzicem. Mężczyzna przyznaje jednak, że boi się roli rodzica i tego, 
czy podoła i zdoła być takim rodzicem, jakim chce być.

Ważną kwestią dla Krzysztofa jest to, by nauczyć swoje dzieci szacun-
ku do ludzi, by traktować wszystkich równo; by były także wrażliwe na 
ludzką krzywdę. Wyraża też nadzieję, że będzie wsparciem dla swoich 
dzieci, chce im dawać jak najwięcej z siebie i postara się zaspokajać ich 
potrzeby emocjonalne. Przede wszystkim, chciałbym, by dom rodzinny 
był dla nich azylem, gdzie będą czuły się bezpieczne.

Stosunek do obowiązków szkolnych i zawodowych
Krzysztof powiedział, że ukrywał alkoholizm ojca przed rówieśnikami 

i pytany o ojca, kłamał, nigdy nie przyznał się do prawdy.

Krzysztof należał do przeciętnych uczniów. Nie sprawiał problemów 
w zachowaniu. Dobrowolnie nie angażował się w dodatkowe prace czy 
projekty. Wolał stać na uboczu i obserwować działalność kolegów. Nie 
wierzył we własne możliwości, nie sądził, że może zrobić coś ciekawego 
i wartego uwagi. Na lekcjach był cichym i spokojnym uczniem, nigdy 
nie przeszkadzał i nie hałasował.

Krzysztof posiadał w szkole małe grono przyjaciół. Jest osobą, która 
mocno przywiązuje się do innych osób, był wobec nich bardzo lojalny. 
Nawiązywanie nowych znajomości sprawiało mu trudności. Zdarzały się 
sytuacje w czasach szkolnych, że był on obiektem żartów i wyśmiewa-
nia. Krzysztof wspomina: W gimnazjum było widać po mnie, że w domu 
się nie przelewa, więc zdarzały się sytuacje, gdy byłem zaczepiany przez 
chłopaków z innych klas. Jednak nigdy nie uciekałem, ani nie chodziłem 
skarżyć się do nauczyciela. 
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Krzysztof jako dorosły mężczyzna w podobny sposób, jak w środo-
wisku szkolnym, funkcjonuje w środowisku zawodowym. Jest pracow-
nikiem trzymającym się na uboczu, jest cichy i spokojny. Cechuje go wy-
cofanie i zamknięcie w sobie w stosunku do otoczenia. Najczęściej nie 
zwraca na siebie uwagi, nie angażuje się w dodatkowe projekty czy zada-
nia, raczej obserwuje innych, gdy działają. Taka postawa może być przy-
czyną pomijania jego osoby, jeżeli chodzi o awanse czy wyróżnienia. Nie 
jest typem osoby, która walczy o swoje, nie upomina się o swoje prawa. 
Obowiązki wykonuje rzetelnie i jest sumiennym pracownikiem, nie ma 
problemów z przełożonymi.

Relacje towarzyskie w dzieciństwie i w życiu dorosłym
W dzieciństwie relacje zewnątrzrodzinne Krzysztofa cechowały się 

tym, iż miał on zaniżone poczucie własnej wartości w stosunku do innych 
osób; czuł się gorszy od innych rówieśników i dzieci z sąsiedztwa. Wy-
stępowało w nim silne przeświadczenie, że jest nic nie wart. Nikomu nie 
mówił o swoich problemach; nadal jest osobą zamkniętą w sobie. 

Mężczyzna zauważył w sobie pozytywne skutki wychowania przez al-
koholika, a mianowicie – jest osobą bardzo empatyczną i w wrażliwą na 
krzywdę innych ludzi, chętnie niesie pomoc oraz wczuwa się w sytuację 
innych ludzi. Nigdy nie zdarzyło mu się również używać przemocy w sto-
sunku do innych, unika jakichkolwiek kłótni i sprzeczek, stara się nie 
brać w nich udziału. Kiedy ktoś jest wobec niego agresywny, mężczyzna 
stara się reagować spokojem. Uważa, że pozytywną cechą jest także to, 
że nigdy nie kłamie; przyznaje się do czegoś, jeśli zawini i mówi prawdę, 
choć się tego boi.

Obecnie mężczyzna ma trójkę zaufanych przyjaciół, z którymi zna się 
od czasu ukończenia technikum. W kontaktach społecznych Krzysztof 
stale poszukuje uznania i potwierdzenia. Wynika to z niskiego poczucia 
własnej wartości, mężczyzna nie daje wiary jakimkolwiek komplemen-
tom wobec jego osoby; z drugiej strony zabiega o uwagę i docenienie jego 
starań. Kolejną cechą jest to, że często ustępuje innym oraz ma poczu-
cie winy, gdy staje w obronie własnych potrzeb. W pierwszej kolejności 
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zawsze stara się zaspokajać potrzeby innych osób, czuje się bardzo źle, 
gdy musi odmówić komuś przysługi. 

Jeżeli chodzi o stosunek do ludzi, to charakteryzuje się on strachem 
i dużym dystansem. Krzysztof przyznał: Czuję strach przed zwierzchnika-
mi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą; w szczególności przed 
ludźmi sukcesu, którym coś w życiu wyszło. Czuję się gorszy, nic nie zna-
czący, głupi. Myślę wtedy, że oni uważają mnie za nic.

Na pytanie, czy dzielił się z innymi osobami doświadczeniami ze 
swojej przeszłości Krzysztof odpowiedział: Mimo wszystko mam pewien 
opór przed dzieleniem się moją przeszłością. Pisząc na forum DDA, do-
piero po miesiącu postanowiłem opisać swoją historię. Choć i tak miałem 
problemy, by zamieścić ją na publicznym forum. Głównie dlatego, że 
będzie ona ogólnie dostępna. Nawet jeżeli chodzi o DDA, mam blokadę, 
by od razu dzielić się swoimi przeżyciami. Jeżeli piszę na forum, staram 
się pisać tak, by nie ujawniać zbyt wielu prywatnych wiadomości. By 
otworzyć się przed kimś, muszę temu człowiekowi zaufać. Różnica pomię-
dzy kimś, komu ufam, a postem na forum jest taka, że zaufanej osobie 
piszę wprost, o tym, co myślę i czuję. Nie kluczę, nie szukam uogólnień. 
Uważam jednak, że wielu DDA to wspaniali ludzie. Ludzie, którym można 
zaufać i którzy mimo przeżytych, często drastycznych scen w dzieciń-
stwie, są ludźmi bardziej wartościowymi niż nie jeden zwykły człowiek.

Wnioski
Analizując studium przypadku Krzysztofa oraz zestawiając zebrane 

materiały z badań z literaturą przedmiotu wysnułam poniższe wnioski.

Krzysztof w dzieciństwie pełnił rolę dziecka we mgle, czyli inaczej 
dziecka zagubionego. Należy podkreślić fakt, iż nie wszystkie cechy cha-
rakterystyczne i typowe dla danej roli, będą w komplecie występowały 
w poszczególnych przypadkach. Niemniej jednak, najczęstszymi zacho-
waniami i postawami, jakie wykazywał Krzysztof w dzieciństwie, jak i w 
dorosłym życiu, były zachowania typowe dla roli dziecka zagubionego.
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W dzieciństwie chłopiec ukrywał się i chował podczas rodzinnych 
awantur, nigdy nie sprawiał rodzicom problemów i trosk. Postawa z dzie-
ciństwa, przeniosła się na funkcjonowanie w życiu dorosłym. Mężczyzna 
czuje się winny stając w obronie swoich potrzeb; zawsze na pierwszym 
miejscu stawia potrzeby innych osób oraz chętnie pomaga; ma wyrzuty 
sumienia, gdy ktoś z jakiegoś powodu się na nim zawiedzie czy sprawi 
komuś troskę i trudność; z tego też powodu nigdy nie dzieli się swoimi 
problemami i rozterkami z innymi osobami, by nie być dla nich ciężarem 
czy kłopotem.

W życiu rodzinnym, jako dziecko, był osobą na uboczu, w środowi-
sku szkolnym obiektem żartów i przytyków. Jego postawa w szkole miała 
w sobie znamiona pełnionej roli dziecka niewidzialnego: nie przeszka-
dzał na zajęciach, był cichy i spokojny, nie brał udziału w kłótniach, 
nie był zapamiętywany przez nauczycieli ani przez złe, ani przez wyjąt-
kowo dobre zachowanie; za wszelką cenę starał się być „przeciętnym” 
uczniem, by nie zwracać uwagi na siebie i na to, z jakim problemem bo-
rykała się rodzina.

Cechą charakterystyczną Krzysztofa jest także to, że z trudnością na-
wiązuje kontakty interpersonalne, trudno mu stworzyć z kimś prawdzi-
wą i trwałą więź. Dziecko zagubione w mniejszym lub większym stopniu 
jest pozbawione umiejętności społecznych. Jest to wynikiem braku więzi 
z rodzicami, od rodziców bowiem dziecko czerpie wszelkie wzory w pod-
stawowych dziedzinach. Niewłaściwe wychowanie i braki w socjalizacji 
w środowisku rodzinnym rzutują na dalszy rozwój osobowości i kompe-
tencji dziecka z zakresu prawidłowych relacji z otoczeniem. Z takimi wła-
śnie zmaga się również Krzysztof, choć stara się pracować nad sobą, bo 
jest świadomy tych braków. Istotną kwestią jest bardzo niska samooce-
na i zaniżone poczucie własnej wartości opisywanego mężczyzny. Obec-
nie jest to największy problem, z jakim się zmaga; stale ma poczucie, że 
musi udowadniać swoją wartość oraz poczucie, że musi zasługiwać na 
miłość i uwagę innych ludzi. Powoduje to niekomfortowy stan psychicz-
ny i złe samopoczucie. Krzysztof nie potrafi stworzyć trwałego związku, 
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sam przyznał, że nie umie pokochać samego siebie i nie skupia się na 
sobie i swoich potrzebach i to jest główną przyczyną jego samotności; ko-
lejnym powodem, przez który nie udaje mu się stworzyć trwałego związ-
ku mogą być zbyt duże oczekiwania względem przyszłej partnerki, ponie-
waż jedna osoba nie zastąpi mu przyjaźni z innymi osobami.

Innym aspektem związanym z rolą dziecka zagubionego, jest fakt, że 
wychowanie w rodzinie alkoholowej wpłynęło na jego aspiracje życiowe 
i samorealizację. Mężczyzna posiada wykształcenie techniczne, postano-
wił jednak rozpocząć studia. Jest jednak niezdecydowany co do wyboru 
kierunku i tego, co chce robić w życiu. Zaczął zastanawiać się nad stu-
diami w kierunku resocjalizacji i terapii uzależnień, o czym wspomina-
łam wcześniej. Mężczyzna ma też żal do ojca, że nie był dla niego inspi-
racją i nie służył mu dobrą radą tak, by syn dobrze ukierunkował swoje 
zainteresowania.

Krzysztof odpowiedział na pytanie, czy sądzi, iż potrzebuje terapii 
psychologicznej: Może ona być potrzebna, gdy będę widział, że pomimo 
starań, ciężko jest mi się uporać z pewnymi brakami w mojej osobowo-
ści. Do tego chciałbym ją wykorzystać. Obecnie jestem po sesjach z psy-
chologiem oraz po fakcie uświadomienia sobie, że jestem DDA. W końcu 
przestaję walczyć ze sobą wewnątrz siebie o to, czy facet powinien czuć 
się czasem gorzej ze względu na swoje przeżycia, czy jednak mu tego nie 
wolno. To był powód, dla którego często pogrążałem się w depresji. Im 
bardziej o tym myślałem, tym trudniej było mi znaleźć na to odpowiedź. 
Fakt istnienia syndromu DDA sprawił mi ulgę. Bo wiem, że wydarze-
nia z dzieciństwa faktycznie mogą mieć wpływ na postawę w życiu do-
rosłym. I wcale nie trzeba z tym walczyć i uważać za słabość. Warto to 
zaakceptować, bo przeszłości się nie zmieni. Ale można starać się powoli 
zmieniać teraźniejszość, by żyć w innej przyszłości.

Eliza Przybysz
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Zjawisko narkomanii  
w opinii młodzieży licealnej

Inspiracją do podjęcia tematu tej pracy był fakt, że zjawisko zażywa-
nia narkotyków jest ważnym problemem społecznym, dotyczącym między 
innymi młodzieży. Już od lat 60. problem narkomanii dotyka ogromnego 
odsetka osób. Pomimo pracy specjalistów (pedagogów, psychologów, te-
rapeutów uzależnień, lekarzy) i organów ścigania problem ten nie znika 
z naszego życia, a staje się udziałem coraz większej liczby nastolat-
ków. Zagrożenie  dotyczy praktycznie całego społeczeństwa, nie tylko 
ludzi z marginesu społecznego i środowisk patologicznych. Narkomani 
to już nie są zdeprawowani kryminaliści czy bezdomni mieszkający na 
dworcach. Zjawisko dotyczy normalnej młodzieży, także z tzw. dobrych 
domów. Dealerzy docierają do dyskotek, klubów, szkół, osiedli. W me-
diach powiela się mit o nieszkodliwości niektórych narkotyków przez po-
dział na „miękkie” i „twarde”.  Wszystko to sprzyja zażywaniu. Od dzie-
sięciu lat problem narasta lawinowo, pojawiają się nowe środki i obniża 
się wiek inicjacji narkotykowej. Kiedyś plagą były groźne choroby, które 
wyniszczały ludność, teraz ich miejsce zajęła narkomania.

Dojrzewanie to jeden z trudniejszych okresów w życiu każdego czło-
wieka. Smutki i upadki są częstsze niż chwile szczęścia. Problemy prze-
żywa się bardzo silnie. Młodzi ludzie  próbują wszystkiego, co zaznacza 
ich niezależność i solidarność z kolegami. Zażywanie narkotyków jest dla 
nich znamieniem dojrzałości. Wyraża ich bunt i daje satysfakcję z bez-
karnego robienia rzeczy niedozwolonych. Nastolatki w okresie wzrasta-
nia do dorosłości są szczególnie podatne na wpływy otoczenia, poddają 
się mu bezwolnie. Większość ma kontakt z narkotykami. Są one dla nich 
ucieczką od problemów oraz możliwością natychmiastowego przeżywa-
nia zadowolenia, szczęścia i nowych wrażeń. Człowiek, który sięga po 
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narkotyki robi to często dlatego, że nie potrafi poradzić sobie z sytuacją, 
która go otacza, ze stresem i cierpieniem. Młodzi ludzie mają problem 
z adaptacją do ról przypisanych im przez rodzinę, kolegów i szkołę. Temu 
procesowi towarzyszy brak wsparcia ze strony najbliższych.

Zdobycie substancji psychoaktywnych jest niezwykle łatwe i tanie. 
Często młodzież otrzymuje narkotyki od swoich znajomych. Zdarza się 
również, że podbiera je niczego nieświadomym rodzicom, którzy torują 
dziecku drogę poprzez fakt, że sami używają narkotyków. Początkowo 
niegroźna forma zażywania powoli przeradza się w silne uzależnienie, 
które niszczy zarówno narkomana, jak i jego otoczenie. Pomijając oczy-
wiste skutki zdrowotne (zaburzenia psychiczne i emocjonalne np. znie-
kształcenie obrazu otaczającej rzeczywistości i siebie, intensywne reak-
cje emocjonalne oraz fizyczne – hamowanie reaktywności układu nerwo-
wego) łatwo można się domyślić, że systematyczne używanie substancji 
psychoaktywnych ma wiele negatywnych konsekwencji m.in. wkrocze-
nie na drogę przestępczą, konflikty z dorosłymi, problemy szkolne, a w 
ostatecznym momencie może prowadzić do śmierci przez przedawkowa-
nie lub samobójstwo.

Nie można twierdzić, że problem zażywania narkotyków całkowicie 
da się rozwiązać. Zjawisko to istnieje od dawna i pewnie istnieć będzie 
jeszcze długo, jednak trzeba zrobić wszystko, aby je zminimalizować. 
Rodzice, wychowawcy i inni dorośli opiekujący się młodym człowie-
kiem powinni być świadomi czyhającego zagrożenia, tak aby narkotyki 
nie doprowadziły do tragedii bliskich im dzieci. Najgorszym błędem, jaki 
można popełnić, jest udawanie, że „nasza” młodzież nie jest zagrożona 
zażywaniem narkotyków lub jeśli nawet bierze, to zjawisko samo minie 
z czasem, gdy młodzi ludzie staną się dorośli. Lekceważenie problemów 
nie prowadzi do ich rozwiązania. Popularyzowanie wiedzy o narkoma-
nii wśród młodzieży jest istotne w tym sensie, że pozwala zapobiegać 
lub w odpowiednim momencie reagować na nią. Musimy nauczyć mło-
dzież mówić „nie” narkotykom poprzez nasz przykład i wiedzę. Żaden 
wysiłek włożony w to, aby uchronić dzieci przed narkomanią nigdy nie 
jest bezsensowny (o ile jest poparty argumentacją i własną abstynen-
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cją oraz dobrymi stosunkami z dziećmi a nie histerią i zakazami). Jeżeli 
będziemy dla dzieci przyjaciółmi, staniemy się również przewodnikami. 
Taki stan można osiągnąć jedynie wówczas, jeśli zdobędzie się autory-
tet wśród młodych ludzi. Jest to możliwe, gdy okazuje się dziecku wspar-
cie w jego problemach, wyjaśnia mu się sprawy, które je dotykają, poka-
zuje, że nałogi nie są żadnym rozwiązaniem; mówiąc krótko, przyjaźń 
z dziećmi zaczyna się od szczerych rozmów. Trzeba nauczyć dzieci podej-
mowania samodzielnych i dojrzałych decyzji oraz wyborów. Należy rów-
nież ukazać młodzieży, że narkotyk nie jest symbolem i gwarantem wol-
ności, lecz oznaką zniewolenia (blokuje plany, marzenia i zamierzenia po-
przez uniemożliwienie ich realizacji).

Podjęty problem badawczy zawiera się w pytaniu: jaki jest aktualny 
stan zjawiska narkomanii wśród uczniów liceum? 

Uczniowie liceum zostali wybrani do badań celowo, gdyż stanowią 
grupę dorastającej młodzieży, najbardziej narażonej na zażywanie narko-
tyków (obok gimnazjalistów) oraz najmniej badanej pod tym kątem.

Szczegółowe problemy badawcze sformułowane zostały następująco:

•	 Jaki jest stan wiedzy o zjawisku narkomanii?

•	 Czy i w jakim stopniu uczniowie korzystają z narkotyków?

•	 Jaki wpływ mają czynniki psychologiczne i środowiskowe na zażywa-
nie narkotyków?

•	 Jaki wpływ mają narkotyki na społeczne funkcjonowanie uczniów?

•	 Jaki jest stan profilaktyki w środowisku szkolnym i rodzinnym ?
W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką 

badań była ankieta skierowana do uczniów. 

Badaniem została objęta młodzież z klas I-III Liceum Ogólnokształ-
cącego w Pruszkowie. W sondażu uczestniczyło 50 osób, w tym 26 
dziewcząt i 24 chłopców. 

W celu określenia, jaką wiedzę ma młodzież na temat narkotyków, za-
dałam pytanie, jakie znają narkotyki.
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Wykres 1. Narkotyki znane młodzieży

Młodzież nieźle orientuje się w różnych rodzajach narkotyków, gdyż 
podaje ich nazwy. Najczęściej wymieniane przez uczniów narkotyki to: 
amfetamina (62%), marihuana (62%), kokaina (54%), heroina (42%), LSD 
(40%) oraz haszysz (40%). 10% osób nie potrafi wymienić żadnych nar-
kotyków. Być może młodzież ta nie jest zainteresowana problematyką 
narkomanii (m.in. nie aprobuje takiej kultury) lub nigdy nie zetknęła się 
z takim środowiskiem, bowiem wiedza o rodzajach narkotyków najczę-
ściej wynika z obserwacji rówieśników oraz z mediów. Ciekawe, że żaden 
z uczniów nie wymienił wśród znanych narkotyków inhalatorów. Świad-
czyć to może o tym, że moda na te środki powoli zanika.

Kolejne pytanie brzmiało: Czy wszystkie narkotyki są szkodliwe?

Wykres 2. Szkodliwość narkotyków

Jedynie 36% badanych jest świadomych faktu, że wszystkie narkoty-
ki są szkodliwe. Bardzo niepokoi fakt, że 50% uczniów uważa, iż nie-
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które środki nie są niebezpieczne dla organizmu. Przekonanie o tym ma 
niewątpliwie źródło w kulturze masowej, która ukazuje takie narkoty-
ki jak np. marihuana czy haszysz jako niezagrażające zdrowiu człowie-
ka, określając je mianem miękkich. Zauważyć można także, że 14% 
nie wie, czy wszystkie narkotyki są szkodliwe. Wynika to prawdopo-
dobnie z napływających do młodzieży sprzecznych informacji z różnych 
źródeł. Młodzi nie wiedzą, kto w tym sporze ma rację, a tym samym nie 
są pewni, jak jest naprawdę.

Kolejne zadane respondentom pytanie dotyczyło określenia, które 
czynności uważają za zagrożone odpowiedzialnością karną.

Wykres 3. Działania zagrożone odpowiedzialnością karną  
według badanych

Na postawione pytanie prawidłowej odpowiedzi udzieliło 68% uczniów 
– świadomych, które działania są niezgodne z prawem. 20% uczniów nie 
wie, że udzielanie innym narkotyków to przestępstwo. Podobnie uważa 
6% uczniów, dodając do tego brak wiedzy o konsekwencjach prawnych 
za posiadanie środków odurzających. Pozostałe 6% uczniów nie widzi 
problemu w produkowaniu narkotyków. Na tej podstawie widać, że nie 
wszyscy młodzi ludzie mają pełną wiedzę o odpowiedzialności karnej za 
różne formy działania związane z narkotykami. Być może dzieje się tak 
dlatego, że młodzież nie zna osób, które by takie konsekwencje ponosi-
ły. Inną przyczyną przedstawionego stanu rzeczy jest fakt, że niewiele się 
o tym mówi.



116 	Agata	Milewska

Następne pytanie brzmiało: Czy osoby nieletnie ponoszą konsekwen-
cje prawne, jeśli zajmują się narkotykami?

Wykres 4. Odpowiedzialność nieletnich za narkotyki

Na podstawie powyższych danych wyraźnie widać, że jedynie 18% 
uczniów ma świadomość, że konsekwencje zajmowania się narkotyka-
mi przez młodzież ponoszą zarówno nieletni, jak i rodzice. 76% osób 
uważa, że „kara” czeka tylko nastolatków. Niepokoi fakt, że 6% uczniów 
jest przekonanych, że młodym ludziom uda się uniknąć odpowiedzialno-
ści, a konsekwencje poniosą jedynie ich rodzice. W związku z uzyskany-
mi wynikami bardzo ważne wydaje się uświadamianie uczniom, że ten 
kto zajmuje się środkami odurzającymi sprowadza problemy zarówno na 
siebie jak i na najbliższą rodzinę. To powinno skłonić młodzież do re-
fleksji.

Zakres występowania zjawiska narkomanii  
wśród młodzieży licealnej

Aby sprawdzić, czy młodzież używa narkotyków i jak poważny jest to 
problem w tym środowisku, zadano trzy pytania: Czy zażywasz narko-
tyki? Jakie narkotyki zażywasz i jak często? Odpowiedzi prezentują po-
niższe zestawienia.



117Zjawisko	narkomanii	w	opinii	młodzieży	licealnej

Wykres 5. Zażywanie narkotyków przez licealistów

Wśród badanych licealistów do zażywania narkotyków przyznało się 
24% osób. 76% zadeklarowało, że nie zdarzyło się im brać środków odu-
rzających. Fakt ten świadczy, że problem zażywania środków uzależnia-
jących w tej szkole nie jest wysoki. 

Kolejne pytanie dotyczyło środków, jakie zażywają uczniowie. Odpo-
wiedzi (udzielane jedynie przez osoby, które wcześniej zdeklarowały się 
jako używające narkotyków).

Wykres 6. Narkotyki  zażywane przez młodzież

Najczęściej zażywanymi przez młodzież narkotykami są: LSD (14% – 7 
osób), amfetamina (10% – 5 osób), marihuana (10% – 5 osób) oraz ha-
szysz (4% – 2 osoby). Młodzi ludzie nie zważają na to, jak silne środki 
zażywają i sięgają po niebezpieczne dla zdrowia i zagrażające ich życiu.
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Częstotliwość zażywania narkotyków
Wśród uczniów zażywających narkotyki największą liczbę stanowią 

ci, którzy użyli ich tylko raz (8% czyli 4 osoby na 12 zażywających). 
Zapewne osoby te miały negatywne doświadczenia i stąd nie próbo-
wały narkotyków więcej razy. 6% uczniów (3 osoby) zażywało narkoty-
ki kilkakrotnie, co oznacza, że podobają im się uzyskane efekty. Ozna-
cza to, że osoby te zagrożone są nadużywaniem owych środków, a w 
konsekwencji uzależnieniem od nich. Dosyć często zażywa narkotyki 6% 
uczniów (3 osoby, które można uznać ze nadużywające środków odurza-
jących). Młodzież uzależniona to 4% uczniów (2 osoby, które nie mogą 
przetrwać dnia bez narkotyku).

W celu zbadania, co skłania młodzież licealną do sięgnięcia po narko-
tyki zadano między innymi pytanie: Które z poniższych czynników uwa-
żasz za sprzyjające zażywaniu narkotyków przez młodzież ze swojego 
środowiska? Uczniowie mogli wybrać kilka odpowiedzi.

Czynniki sprzyjające zażywaniu narkotyków
Młodzież na podstawie własnych obserwacji a czasem osobistych do-

świadczeń stwierdziła, że czynnikiem sprzyjającym zażywaniu narko-
tyków jest łatwy dostęp do nich. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 72% 
uczniów. To oznacza, że środki te są dla nich tak łatwe do zdobycia, że 
uniknięcie stykania się z nimi jest prawie niemożliwe dla osoby chętnej 
do ich zażycia. Dostęp do narkotyków jest więc kluczowym czynnikiem 
sprzyjającym. Aż 42% ankietowanych doszukuje się czynników sprzyja-
jących w trudnej sytuacji społecznej. Niewielka liczba uczniów (28%) 
uważa, że obecna kultura sprzyja zażywaniu narkotyków, zaś 12% lice-
alistów nie wierzy, że zjawiska ogólnospołeczne wywierają na nich jaki-
kolwiek wpływ.

W dalszej kolejności zapytano licealistów, co skłoniło ich do sięgnię-
cia po narkotyki. 
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Wykres 7. Przyczyny zażywania narkotyków występujące  
w środowisku

Jak łatwo zauważyć, środowisko nie odgrywa kluczowej roli w chwili 
sięgania po narkotyki. U żadnego ucznia trudna sytuacja rodzinna nie 
była powodem sięgnięcia po narkotyki. Jedynie 2% uczniów (1 osoba) 
użyło środków odurzających za namową rówieśników. Podobnie 2% mło-
dych ludzi brało narkotyki z powodu problemów w szkole. U pozostałych 
20% (10 osób) użytkowników środków uzależniających uwarunkowa-
nia społeczne nie miały miejsca. Oznacza to, że młodzi ludzie nie mają 
w swoim środowisku negatywnych doświadczeń lub też potrafią radzić 
sobie z tymi problemami w inny sposób.

Następnie zapytano respondentów o inne czynniki, które wpływały na 
zażywanie przez nich narkotyków.

Potrzeby młodych ludzi skłaniające  
do sięgnięcia po narkotyki

Młodzież najczęściej sięgała po narkotyki z powodu ciekawości (10% 
– 5 osób), pragnienia dobrej zabawy (12% – 6 osób) oraz chęci przeżywa-
nia stanów euforycznych (10% – 5 osób). To oznacza, że potrzeby wieku 
młodzieńczego odgrywają bardzo ważną rolę w kwestii zażywania nar-
kotyków. Tym młodym ludziom nikt nie ukazał innej drogi przeżywania 
zadowolenia i szczęścia. U 4% badanych potrzeby wieku młodzieńczego 
nie odegrały ważniejszej roli.
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Zażywanie narkotyków wpływa na powstawanie problemów w funk-
cjonowaniu społecznym. Stwierdzenie ich występowania wśród młodzie-
ży licealnej pozwala na ustalenie, jak mocno narkotyki utrudniają jej 
życie i które problemy pojawiają się najczęściej. Zadałam zatem pytanie, 
jaki wpływ ma zażywanie narkotyków na ich funkcjonowanie.

Wykres 8. Skutki uboczne zażywania narkotyków

Uczniowie jako najczęstszą konsekwencję zażywania przez siebie 
narkotyków wymieniali trudności w szkole (8%). Częstym skutkiem było 
również zerwanie więzi z niebiorącymi znajomymi (6%) i popełnianie 
przestępstw (6%). Nie wszyscy użytkownicy środków odurzających wy-
mienili ten ostatni skutek, co świadczy o tym, że nie rozumieją, że ja-
kakolwiek działalność związana z narkotykami jest karalna. Za to 12% 
badanych nie doświadczyło żadnych skutków zażywania narkotyków, nie 
wywarły one na ich życie żadnego wpływu. Zapewne jest tak dlatego, że 
osoby te są dopiero w fazie eksperymentowania. Druga możliwość jest 
taka, że nie łączą swoich problemów z zażywaniem narkotyków.

Stan profilaktyki szkolnej i rodzicielskiej
Na podstawie zadanych ankietowanym pytań starałam się stwier-

dzić, jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkole i w rodzi-
nie. Dobrze zorganizowane działania zapobiegawcze są bardzo istotne, 
gdyż w znacznym stopniu przyczyniają się do przeciwdziałania rozwo-
jowi zjawiska narkomanii.
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Na początku zapytałam o to, czy w szkole prowadzone są działania 
profilaktyczne dotyczące problematyki narkomanii.

Wykres 9. Występowanie profilaktyki narkomanii  
na terenie szkoły

Z powyższego wykresu widać, że 68% uczniów stwierdziło, że szkoła 
prowadzi działania profilaktyczne. Jest to znaczna większość, więc 
można wnioskować, że rzeczywiście tak jest. Pozostali uczniowie (32%) 
pewnie nie mieli jeszcze możliwości brać udziału w takich działaniach 
(np. dlatego, że są prowadzone w starszej klasie) i dlatego uważają, że 
takich zajęć nie ma.

Wykres 10. Miejsce profilaktyki w szkole

Na powyższym wykresie widać, że szkolna profilaktyka najczęściej 
ogranicza się do jednorazowych zajęć (42%). Takie zajęcia wykazu-
ją się niską skutecznością, gdyż tylko roztrząsają problem. Jedynie 14% 
uczniów potwierdza istnienie specjalnych zajęć poświęconych narkoma-
nii. Nie są one jednak zbyt popularną formą, prawdopodobnie nie są or-



122 	Agata	Milewska

ganizowane dla wszystkich klas. Również mało uczniów (12%) stwier-
dza, że zajęcia profilaktyczne są realizowane na różnych przedmiotach. 
Zapewne wiedza o narkomanii wpleciona jest w programy nauczania, 
lecz tych treści jest tak niewiele, że uczniowie nie zwracają na nie uwagi.

Wykres 11. Kwestie poruszane na zajęciach

Z wykresu wynika, że szkoła jest nastawiona na strategię informowa-
nia uczniów o zagrożeniu, jak również nauczania umiejętności społecz-
nych i psychologicznych. Taką najczęściej formę przyjmują zajęcia w tym 
liceum (40% odpowiedzi). 20% uczniów brało udział w zajęciach, któ-
rych podstawą było jedynie „straszenie”. Takie zajęcia jednak charak-
teryzują się niską skutecznością. 8% uczniów uczyło się, jak bronić się 
przed narkomanią, czyli jak nauczyć się odmawiać, gdy grupa nakłania 
do spróbowania.

Kolejne pytanie brzmiało: Czy Twoja szkoła podejmuje działania zmie-
rzające do uniemożliwiania pracy szkolnym dealerom ?

Wykres 12. Uniemożliwianie pracy szkolnym dealerom
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Na powyższym wykresie widać, że aż 40% uczniów nie wie, czy 
szkoła podejmuje czynności zmierzające do uniemożliwienia pracy szkol-
nym dealerom. Podobnie, 36% licealistów jest pewnych, że takich działań 
nie ma. Jedynie 24% młodzieży wie o takich posunięciach szkoły. Ozna-
cza to, że są one podejmowane tak rzadko, że większość uczniów ich nie 
zauważa. 

Następnie zapytano uczniów czy jest w szkole osoba, z którą można 
porozmawiać o problemach szkolnych i osobistych.

Wykres 13. Osoba, z którą można porozmawiać w szkole

Większość uczniów (60%) porozmawiałaby o swoich problemach 
z osobą ze szkoły. Jednak aż 40% uczniów nie zrobiłoby tego. Oznacza 
to, że uczniowie ci darzą pracowników szkoły ograniczonym zaufaniem 
i uważają, że nie mogą liczyć na ich wsparcie. Dzieje się tak, gdyż często 
osoby zajmujące się wychowaniem młodzieży w szkole nie tworzą sytu-
acji, dzięki którym licealiści widzieliby w nich sprzymierzeńców, otwar-
tych na drugiego człowieka.

W dalszej kolejności zapytano młodzież jak ocenia atmosferę panują-
cą w szkole. Uczniowie zostali również poproszeni o uzasadnienie swojej 
odpowiedzi.
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Wykres 14. Atmosfera panująca w szkole

Większa część uczniów (56%) uważa atmosferę panującą w szkole za 
przyjazną. Ci uczniowie dobrze czują się w szkole. Podobnie, w miarę 
pozytywnie ocenia szkołę 18% uczniów. Oznacza to, że kadra dba o bu-
dowanie dobrej atmosfery szkoły, lecz nadal pozostają kwestie trudne. 
Zaświadcza o tym opinia 26% uczniów, którzy zauważają panujące 
w szkole poważne problemy.

Dalsze pytania, dotyczące relacji między rodzicami a dziećmi zmie-
rzały do  stwierdzenia, czy uczniowie mają wsparcie w rodzinie, które po-
zwoli im przeciwstawić się zjawisku narkomanii.

Wstępne pytanie dotyczące rodziny brzmiało: Jaka jest postawa Twoich 
rodziców wobec zjawiska zażywania narkotyków ?

Wykres 15. Postawa rodziców wobec zjawiska  
zażywania narkotyków
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Z wykresu wynika, że aż 70% rodziców licealistów jest przeciwnych 
zażywaniu jakichkolwiek narkotyków. 4% rodziców jest przeciwnych za-
żywaniu niektórych narkotyków. Podobnie niewielka liczba rodziców (2%) 
nie ma nic przeciwko zażywaniu narkotyków. Jak wiadomo, postawa 
przyzwalająca prowokuje dzieci do sięgania po środki odurzające. Nie-
pokojące jest, że aż 24% uczniów nie zna zdania rodziców na temat tego 
zjawiska. Oznacza to, że nie rozmawiają oni ze swoimi dziećmi o tym 
ważnym zagrożeniu, gdyż nie uświadamiają sobie, że może ono dotyczyć 
każdego młodego człowieka. 

Kolejne pytanie brzmiało: Czy lubisz spędzać czas z rodzicami?

Większość młodzieży (86%) lubi spędzać czas z rodzicami. Oznacza 
to, że ich rodzice angażują się razem z nimi w ciekawe wydarzenia lub 
mają wspólne pasje. 12% uczniów nie lubi spędzać czasu z rodzicami. 
Dzieje się tak zapewne dlatego, iż widocznie wyczuwają, że czas ten 
jest wymuszony poczuciem obowiązku rodziców i spędzany „byle jak”. 
Niewielu jest uczniów (2%), którzy nie mają możliwości stwierdzić, czy 
lubią spędzać czas z rodzicami. Fakt ten świadczy o tym, że ci rodzice 
są tak zaangażowani w życie zawodowe, że nie mają czasu dla wła-
snych dzieci.

Wykres 16. Spędzanie czasu z rodzicami – aprobata czy nie?
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Wnioski 
Jak zostało to przedstawione wcześniej, młodzież styka się z narkoty-

kami, potwierdzają to wyniki badań wielu autorów oraz rezultaty badań 
własnych. Spotykanie się ze środkami odurzającymi to nie tylko ich obec-
ność w środowisku życia młodych ludzi, lecz niejednokrotnie używanie 
przez nich tych środków. Zauważanie istnienia zagrożenia narkomanią 
jest konieczne, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Służyć temu może 
sięgnięcie do istoty problemu oraz jego wielorakich uwarunkowań.

Z wyników przeprowadzonych badań płyną następujące wnioski:

1. Badani uczniowie w większości posiadają podstawową wiedzę doty-
czącą zjawiska narkomanii. Wciąż jednak widoczne są pewne bra-
ki w wiadomościach oraz funkcjonujące mity, np. o nieszkodliwości 
niektórych narkotyków. Dlatego wiedza powinna być przekazywana 
w szerszym zakresie. Należy także zwrócić uwagę, czego młodzież nie 
wie i uzupełnić luki prawdą, aby nie zostały one wypełnione fałszy-
wymi informacjami, płynącymi od rówieśników i z mediów.

2. Skala rozpowszechnienia kontaktów z narkotykami oraz intensywno-
ści ich zażywania nie jest zbyt wielka. Jedynie 24% uczniów przyznało 
się do zażywania narkotyków. Badani sięgają po różne środki, najczę-
ściej mające działanie halucynogenne (marihuana, haszysz, LSD) oraz 
pobudzające (amfetamina). Są wśród nich narkotyki silnie działające, 
jak i mające niską szkodliwość. W większości przypadków zażywanie 
narkotyków było jednorazową sytuacją, więc można sądzić, że do-
świadczenie to się nie powtórzy. Niewielu uczniów można określić 
mianem narkomanów (10%, w tym 6% nadużywających środki odurza-
jące i 4% uzależnionych). Nadal jednak istotne wydaje się informowa-
nie o zagrożeniu (biorąc pod uwagę sięganie po silne środki oraz ist-
nienie osób powtarzających to doświadczenie).

3. Wskazując na przyczyny zażywania narkotyków przez badanych nale-
ży zwrócić uwagę na kilka ważnych faktów. Najważniejszym sprzyjają-
cym czynnikiem ogólnospołecznym jest łatwy dostęp do środków odu-
rzających. Narkotyki młodzież może kupić w wielu miejscach, nie ma z 
tym większego problemu. Uwarunkowania psychologiczne badanych 
uczniów odgrywają znacznie większą rolę niż wpływy środowiska. 
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Aż 20% młodzieży sięgnęło po narkotyki z powodu chęci doświadcza-
nia ciekawych doznań i przyjemności (odmiennych stanów świadomo-
ści, euforii, dobrej zabawy). U 10% występowały cechy podatnej oso-
bowości. Z tego względu szkoła i rodzice muszą podjąć działania słu-
żące ukazywaniu innych dróg osiągania zadowolenia, doświadczania 
ciekawych faktów oraz czerpania radości. Należy także zwrócić uwa-
gę na problemy natury psychologicznej występujące u młodych ludzi. 
Uwarunkowania środowiskowe miały miejsce jedynie w 4% przypad-
ków. Jak wynika z dalszych rozważań wynik ten spowodowany jest 
faktem, że młodzież nie doświadcza negatywnego wpływu z najważ-
niejszych środowisk życia (rodzina i szkoła). Może być również tak, że 
potrafi ona rozwiązywać problemy osobiste w inny sposób. Wszystko 
to oznacza, że nie zawsze występuje złożoność przyczyn, ale czasem 
mogą pojawiać się uwarunkowania jednego rodzaju.

4. Nie jest prawdą, że wszystkie osoby używające narkotyków doświad-
czają skutków społecznych. Jedynym możliwym skutkiem cechują-
cym każdego użytkownika narkotyków jest popełnianie przestępstw 
(z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę). Wśród uczniów zażywają-
cych narkotyki jedynie połowa doświadczyła problemów społecznych, 
spowodowanych ich zażywaniem. Zapewne dzieje się tak dlatego, że 
skutki pojawiają się po jakimś dłuższym czasie zaangażowania się 
w używanie środków odurzających. Młodzież, która ma takie kłopoty 
najczęściej wymienia kilka ich rodzajów. Oznacza to, że jedne proble-
my pociągają za sobą następne.

5. W pruszkowskim liceum występuje profilaktyka narkotykowa, lecz nie 
jest ona do końca dopracowana. Działania są nastawione na właściwe 
oddziaływanie (informowanie i uczenie ważnych umiejętności), lecz 
podejmuje się je okazjonalnie (pojedyncze zajęcia). Wprawdzie szkoła 
nie rozwiązuje kwestii usunięcia dealerów z placówki, lecz jedno-
cześnie stara się o budowanie właściwego klimatu opartego na wza-
jemnym szacunku i zaufaniu, co skutecznie eliminuje szkolne stre-
sy i powoduje, że popyt na narkotyki spada. Należy jednak pamiętać, 
że łatwy i bezkarny dostęp do środków odurzających może zniweczyć 
wszelkie metody profilaktyczne, dlatego też kwestia ta wymaga zdecy-
dowanej poprawy.
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6. Badani w większości pochodzą z rodzin, które zapewniają im właści-
we warunki rozwoju. Uczniowie są związani silną więzią z rodzica-
mi. W ich domach panuje atmosfera bezpieczeństwa, wspólnoty oraz 
partnerska komunikacja. Jednocześnie rodzice są wymagający i jed-
noznacznie przeciwstawiają się zażywaniu narkotyków. M.in. z tych 
powodów problem zagrożenia narkomanią wśród uczniów liceum nie 
jest zbyt poważny. Wynik ten bardzo cieszy, lecz nie zwalnia z obo-
wiązku podejmowania dalszych działań, które służą budowaniu wła-
ściwej strategii przeciwstawiania się zjawisku. Jest to ważne dlatego, 
że nadal istnieją uczniowie, których problem ten dotyczy (choć stano-
wią oni mniejszość). Sięgają oni często po narkotyki poważnie zagra-
żające ich życiu i zdrowiu oraz wierzą w utarte mity. Wiadomo zaś, że 
występowanie nawet niewielkiej liczby narkomanów przyczynia się 
do narastania tego zjawiska.

Agata Milewska
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Przyczyny, przejawy i wychowawcze 
skutki agresji wśród młodzieży w wieku 
gimnazjalnym

Wprowadzenie
Zachowania agresywne są coraz częściej spotykane. Mamy z nimi 

do czynienia w szkole, na ulicy czy w miejscach spotkań towarzyskich. 
Można je już dostrzec u dzieci w wieku przedszkolnym, przy czym zacho-
wania takie często są bagatelizowane i traktowane jako niegroźne. Nie-
stety, brak wczesnej interwencji nie pozostaje bez konsekwencji w póź-
niejszych latach szkolnych.

Zachowania agresywne towarzyszą gatunkowi ludzkiemu od zarania 
dziejów. W przeszłości, podczas wojen, bitew czy walk człowiek potra-
fił zabić chociażby dla samej przyjemności. Współczesny człowiek jest 
również zaborczy i agresywny, szczególnie, gdy nie dostaje tego co, jak 
myśli, mu się należy. Nie umie zrezygnować ze zdobytych praw i przywi-
lejów, ponieważ uważa je za wieczne. Ludzie dorośli, świadomie lub nie, 
swoim postępowaniem dają przykład dzieciom, i nie tylko własnym. 
Młodzi ludzie, zanim znajdą swoją grupę rówieśniczą, często czerpią 
z wzorców dorosłych. Przemoc w życiu społecznym istniała od zawsze. 
Dziś jedynie zmieniły się jej przyczyny i formy.1

Agresja pochodzi z łacińskiego aggresio – napad. W psychologii działa-
nie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u osob-
nika niezadowolenie lub gniew, celem agresji jest wyrządzenie szkody 
przedmiotowi agresji. Agresja często jest odpowiedzią na frustrację.2

W literaturze psychologicznej agresja ma dwa znaczenia. Pierwsze 
odnosi się do obserwowalnych faktów behawioralnych, nazywanych za-

1 M.	Libiszowska-Żółtkowska,	K.	Ostrowska	–	red.:	Agresja w szkole.	Warszawa	2008.	Wyd.	Difin,	s. 7.
2 W.	Okoń:	Słownik pedagogiczny.	Warszawa	1984.	Wyd.	Państwowe	Wydawnictwo	Naukowe,	s.	13.
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chowaniami lub czynnościami agresywnymi, drugie zaś do mechani-
zmów psychologicznych, związanych z cechami osobowości.

W ostatnich czasach obserwujemy znaczne nasilenie się agresji, 
o czym informują nas media. Agresja stała się jakby produktem ubocz-
nym współczesnej cywilizacji. Z agresją coraz częściej mamy do czynie-
nia w szkołach. 

Agresja w gimnazjum jest szczególnie częsta i znana niemal każdemu. 
Uczniowie są w wieku, który charakteryzuje się licznymi przejawami za-
chowań agresywnych. Wiedzą o tym rodzice i nauczyciele, którzy niejed-
nokrotnie stają się przedmiotem tej agresji, co znalazło odbicie w licz-
nych publikacjach, m.in. z konferencji naukowych z udziałem pedagogów 
i psychologów.3

Albert Bandura za główną przyczynę agresji uważał wyuczenie się 
takich postaw przez jednostkę, ponieważ jego zdaniem nikt nie przy-
szedł na świat z umiejętnościami posługiwania się ostrymi narzędzia-
mi czy słownego dokuczania innym. Dzieci i młodzież kształtują swoje 
postawy przez obserwacje. Bezpośrednie obserwowanie sprawia, że dana 
jednostka dowiaduje się, jak można przejawiać działania agresywne, za-
pamiętuje je, a następnie wykorzystuje. Źródłem takich zachowań są 
także rówieśnicy oraz środki masowego przekazu. W uczeniu się agresji 
ogromne znaczenie mają niektóre sytuacje, jak np. wygrywanie bójek czy 
skuteczne odpieranie ataków – wzmacniane przez aprobatę innych osób 
oraz nagrody materialne.4

Niniejszy artykuł zawiera analizę zjawiska agresji w szkole. Temat 
agresji wśród uczniów jest jednak często unikany i niechętnie podejmo-
wany przez nauczycieli. Szkoła z pewnością jest miejscem, gdzie spotyka-
ją się ze sobą różne środowiska, dążenia i ambicje. Młodzież ściga się i ry-
walizuje ze sobą. Często toczy się walka o swoje miejsce w grupie rówie-
śniczej. Takie cechy, jak imponowanie, chęć bycia zauważonym i obawa 
przed odrzuceniem sprawiają, że młodzi próbują zwrócić na siebie 

3 A.	Rejzner	–	red.:	Przemoc i agresja w szkole; próby rozwiązanie problemu.	Warszawa	2008,	Wyd.	Wyższa	
Szkoła	Pedagogiczna	TWP,	s.	11.

4 	http://profesor.pl/publikacja,13550,Artykuły,Agresja-w-szkole-formy-przyczyny-zapobieganie
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uwagę. Dlatego szkoła powinna stwarzać możliwie najlepsze i przyjazne 
warunki uczniom, a także nie bagatelizować zachowań agresywnych 
wśród wychowanków.5

Badania wykazują, że największa przemoc panuje w szkołach gim-
nazjalnych oraz zawodowych, w środowiskach wielkomiejskich, gdzie 
jest większe skupisko młodzieży, a co za tym idzie mniejsza kontrola 
oraz rzadszy kontakt z rodzicami. Przemoc w szkole można analizować 
na wielu płaszczyznach: przemoc w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-
nauczyciel oraz uczeń-uczeń.

Na podstawie literatury przedmiotu i badań prowadzonych nad 
zjawiskiem przemocy szkolnej swoją pracę pragnę poświęcić zjawisku 
występowania przemocy wśród gimnazjalistów. Interesują mnie opinie 
uczniów klas pierwszych i trzecich.

Głównym celem przeprowadzonych badań było uzyskanie opinii gim-
nazjalistów na temat przemocy rówieśniczej w szkole i w i ch  pozasz-
kolnym otoczeniu.

Badania zostały przeprowadzone w jednej klasie pierwszej gimna-
zjum oraz dwóch klasach trzecich w Publicznym Gimnazjum w Łochowie 
(w gminie miejsko-wiejskiej). 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy 
wykorzystaniu techniki ankiety (uczniowie) oraz wywiadu (nauczyciele). 
Uczniowie wypełniali samodzielnie kwestionariusz ankiety. 

Badanie przeprowadzono wśród 80 uczniów. Uczestnikami badania 
byli uczniowie w wieku 14 lat (I klasa gimnazjum), w tym 18 dziew-
cząt i 11 chłopców oraz uczniowie w wieku 16 lat (III klasa gimnazjum), 
w tym 28 dziewcząt i 23 chłopców. 

5  P.	Łuczeczko,	Przemoc i agresja w szkole.	Łódź	2009,	Wyd.	Akademii	Humanistyczno-Ekonomicznej,	s. 317.
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Prezentacja wyników badań

Skala zjawiska agresji w gimnazjum
Większość uczniów czuje się bezpiecznie w swojej szkole. Jednak 

badani przyznają, że spotkali się z aktami przemocy ze strony swoich ko-
legów i koleżanek. Na takie sytuacje głównie wskazują dziewczęta. Były 
one świadkami nieodpowiednich i niebezpiecznych zachowań. Chłopcy 
w mniejszym stopniu przyznają, że takie sytuacje miały miejsce. Może 
to wynikać z odmiennego sposobu postrzegania pewnych zachowań 
przez obie grupy. Nie wszystkie zachowania były odbierane przez chłop-
ców jako przemoc.

Kolejną kwestią w badaniu było odczuwanie strachu przed kimś ze 
szkoły. W klasach pierwszych 44% uczniów bało się kogoś w szkole, na-
tomiast w klasach trzecich tylko 28% uczniów odczuwało taką obawę. 
Może być to spowodowane faktem, że są najstarszą grupą uczniów i naj-
dłużej przebywają w środowisku szkolnym; przez to zdobyli większe po-
czucie bezpieczeństwa i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zapewne 
też mają więcej kolegów i większe grono osób, które się za nimi wsta-
wiają i są dla nich oparciem. 

Kolejne pytanie dotyczyło odczuwania strachu przed kimś z klasy. 
Wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum co dziesiąty uczeń przyznaje 
się do takiego strachu. Natomiast 82% uczniów tej klasy deklaruje, że nie 
boi się nikogo ze swoich kolegów. Dane te świadczą o tym, że uczniowie 
klas pierwszych czują się pewnie i bezpiecznie w swoim gronie. Cieszy 
chociażby fakt, że w klasie, w której dopiero uczeń się odnajduje, zawie-
ra nowe znajomości, nie jest od razu odrzucony przez rówieśników. Nikt 
nie wskazał, że przed kimś ze swojej klasy odczuwał jakieś obawy i nie-
pokoje. Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum co piętnasty uczeń przy-
znaje się do strachu przed kimś z własnej klasy. 90% uczniów tej klasy 
deklaruje, że nie boi się nikogo ze swoich kolegów.

Jako najczęstsze zdarzenia agresywne w szkole, uczniowie klas pierw-
szych, jak i trzecich wymieniali obgadywanie i wyśmiewanie. Oba te za-
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chowania należą do zjawiska przemocy psychicznej. Pierwszoklasiści na 
kolejnym miejscu wymienili bicie, podczas gdy trzecioklasiści wskaza-
li popychanie. W obu grupach wiekowych na ostatnim miejscu zgodnie 
wskazane jest napastowanie, co w słowniku języka polskiego jest definio-
wane jako „narzucanie się komuś w sposób natrętny, agresywny”6. Za-
chowania te wskazały bardziej dziewczęta niż chłopcy, bo to one najczę-
ściej stają się obiektem natrętnych, nieakceptowanych zachowań.

Kolejne pytanie dotyczyło problemu agresji poza terenem szkoły. 
W opinii ponad połowy uczniów klas pierwszych (55%) agresja poza te-
renem szkoły występuje. Może to wynikać z faktu, że środowisko pozasz-
kolne jest słabiej kontrolowane przez osoby dorosłe.

Połowa uczniów klas trzecich (51%) również przyznaje, że agresja jest 
spotykana poza terenem szkoły. W tej grupie badanych to chłopcy czę-
ściej wskazują na ten problem. Dziewczęta bardziej sugerowały się od-
powiedzią – raczej tak, co mogło znaczyć, że nie zawsze były świadka-
mi agresji poza szkołą. Prezentowane badania pokazują, że agresja jest 
obecna wśród gimnazjalistów, nie tylko w szkole ale i poza nią.

Uczniowie odpowiadali także na pytanie, czy byli kiedykolwiek nama-
wiani do stosowania przemocy wobec kolegów. Okazuje się, że co trzeci 
uczeń pierwszej klasy gimnazjum i co czwarty uczeń trzeciej klasy gim-
nazjum był nakłaniany do stosowania przemocy.

Prawie połowa badanych w klasie pierwszej przyznaje, że propono-
wano, a wręcz zachęcano i namawiano ich do wyrządzenia krzywdy lub 
szkody innej osobie. Sprawcy przemocy chcą poszerzyć swoje grono i jak 
najwięcej osób przekonać do swojego postępowania. Domyślać się można, 
że mogą to być uczniowie uważani za cichych, spokojnych i poukłada-
nych, którzy nie potrafią się bronić i wyglądają na zalęknionych, bo nie 
mają odwagi przeciwstawić się silniejszym kolegom. Jeśli czują się nielu-
biani i nieakceptowani, zgodzą się, żeby zaimponować kolegom i zyskać 
grono znajomych, nawet jeśli czynią to wbrew sobie.

6		http://sjp.pl/napastowanie%C4%87	[dostęp:	26.05.2015].
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Odpowiedzi trzecioklasistów były znacząco inne. W tej grupie mniej 
osób przyznało, że było namawianych do przemocy. Być może badani-
czują się pewniej, mają już swoje grono znajomych,  swoją grupę ró-
wieśniczą i nie mają tak silnej potrzeby walki o własną pozycję. Mają 
większą odwagę do wypowiadania swojego zdania i odmowy. Poza tym 
świadomość, że są najstarsi sprawia, że mają poczucie dorosłych, którzy 
(w przeciwieństwie do pierwszoklasistów) mogą podporządkować sobie 
innych. 

Pytanie następne dotyczyło tego, czy uczniowie przyznają się do sto-
sowania przemocy wobec swoich rówieśników. 

Następne pytanie miało na celu uzyskanie informacji o tym, czy 
gimnazjaliści sami stosowali lub nadal stosują przemoc wobec innych. 
Do takiego zachowania przyznaje się ośmioro gimnazjalistów z klasy 
pierwszej, w tym trzy dziewczynki. Pozostali twierdzą, że nie należą do 
osób agresywnych. Warto jednak zauważyć, że w pytaniu o to, jakich 
sytuacji agresywnych dopuścili się, niemalże wszyscy zaznaczyli co naj-
mniej jedno zdarzenie. 

Wyniki klas trzecich są odwrotnością wyników uzyskanych w klasie 
pierwszej. Tutaj widać, że większość uczniów przyznaje się do stoso-
wania przemocy wobec innych. Niepokojąca też jest tak duża liczba – 30 
osób i to tylko w samych klasach trzecich. Jeśli w tak młodym wieku tyle 
osób przyznaje się do przemocy, to naprawdę pokazuje, jak bardzo po-
trzebne jest mówienie o tym. Niestety, jeśli profilaktyka młodych kończy 
się na tzw. pouczaniu, a zachowanie dorosłych nie jest równoznaczne 
z ypowiadanymi słowami, młodzi nie przyjmują takich wzorów. Często 
przekazują innym to, czego sami doświadczyli lub ciągle doświadczają.

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie, czy młodzież, która na co 
dzień spotyka się z agresją w szkole ma kogoś zaufanego, komu mogła-
by powiedzieć o swoim problemie. Jest to bardzo ważne, ponieważ ofiary 
najczęściej nie mówią o swoim kłopotach. Zazwyczaj boją się i są za-
mknięte w sobie. Często bywa tak, że ofiary bywają zastraszane 
i grozi się im, że jeśli komuś powiedzą o swoim problemie, ich sytu-



135Przyczyny, przejawy i wychowawcze skutki agresji wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym

acja jeszcze bardziej się pogorszy. Dlatego dobrze, że aż tyle ankieto-
wanych mówi, że jest taka osoba, do której mają zaufanie i do której mo-
gliby się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia.

W pytaniu uzupełniającym, do kogo ewentualnie można zwrócić się o 
pomoc, młodzież najczęściej wymieniała przyjaciół i kolegów. Kilka osób 
wymieniało także swojego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

Kolejna kwestia, która została poddana analizie to rodzaje zdarzeń, 
które w opinii uczniów gimnazjum są najczęściej spotykane w szkole, 
do której uczęszczają Dokładne zestawienie odpowiedzi na to pytanie za-
wiera poniższa tabela.

Tabela 1. Opinia młodzieży gimnazjalnej na temat zdarzeń, jakie 
miały miejsce w szkole

Zdarzenie
Pierwsza klasa Trzecia klasa

N % N %

Obgadywanie 25 19,08 40 17,47

Wyśmiewanie 23 17,56 37 16,16

Grożenie 10 7,63 11 4,80

Poniżanie 14 10,69 26 11,35

Kradzieże 7 5,34 18 7,86

Bicie 17 12,98 25 10,92

Kopanie 8 6,11 13 5,68

Popychanie 15 11,45 29 12,66

Wandalizm 8 6,11 20 8,73

Napastowanie 4 3,05 10 4,37

Razem 131 100,00 229 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Uwaga: Badani odpowiadając na to pytanie mieli możliwość wskazania więcej niż jed-
nej odpowiedzi.

Najwięcej gimnazjalistów wskazywało takie zachowania jak: obgady-
wanie, wyśmiewanie i popychanie, ale także bicie i poniżanie. Wydaje 
się, że w gimnazjum, w którym prowadzono badania – obgadywanie, 
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plotkowanie i wyśmiewanie jest poważnym problemem wśród młodzie-
ży. Myślę, że wynika to z tego, że młodzi chcą zaimponować innym, 
chcą się zaprzyjaźnić z nowymi kolegami i na pewne sytuacje przyzwala-
ją, czasem nawet wbrew swojej woli. Na przykład zwyczajnie boją się 
odrzucenia. Pozwalają sobą manipulować i dostosowują się do innych.

Te same rodzaje zdarzeń podałam w kolejnym pytaniu, by uczniowie 
zaznaczyli te, których doświadczyli osobiście. Tabela 2.

Tabela 2. Opinia młodzieży gimnazjum na temat zachowań  
agresywnych, jakie jej się przytrafiły (w%)

Zdarzenie
Pierwsza klasa Trzecia klasa

N % N %

Obgadywanie 22 28,21 32 35,16

Wyśmiewanie 19 24,36 19 20,88

Grożenie 3 3,85 2 2,20

Poniżanie 8 10,26 9 9,89

Kradzieże 1 1,28 1 1,10

Bicie 2 2,56 3 3,30

Kopanie 3 3,85 1 1,10

Popychanie 13 16,67 10 10,99

Wandalizm 1 1,28 2 2,20

Napastowanie 3 3,85 2 2,20

Żadne z wymienionych 10 12,82 10 10,99

Razem 78 100,00 91 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Uwaga: Badani odpowiadając na to pytanie mieli możliwość wskazania więcej niż jed-
nej odpowiedzi.

Również z tych odpowiedzi wynika, że badani uczniowie sami do-
świadczyli takich zachowań, jakie obserwowali w szkole, (obgadywanie. 
wyśmiewanie, popychanie).
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W kolejnej tabeli przedstawiono rodzaje zachowań agresywnych, 
jakich dopuścili się gimnazjaliści wobec swoich kolegów. 

Tabela 3 . Zachowania agresywne, których dopuścili  
się uczniowie gimnazjum (w %)

Zdarzenie

Pierwsza klasa Trzecia klasa

N % N %

Obgadywanie 20 26,32 32 30,48

Wyśmiewanie 10 13,16 14 13,33

Grożenie 3 3,95 4 3,81

Poniżanie 2 2,63 4 3,81

Kradzieże 1 1,32 1 0,95

Bicie 4 5,26 7 6,67

Kopanie 3 3,95 4 3,81

Popychanie 4 5,26 8 7,62

Wandalizm 2 2,63 2 1,90

Napastowanie 4 5,26 2 1,90

Dokuczanie 7 9,21 10 9,52

Szantażowanie 4 5,26 0 0,00

Przezywanie 9 11,84 16 15,24

Prześladowanie 4 5,26 1 0,95

Razem 76 100,00 105 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Uwaga: Badani odpowiadając na to pytanie mieli możliwość wskazania więcej niż jed-
nej odpowiedzi.

Najwięcej gimnazjalistów przyznaje się do obgadywania i wyśmie-
wania, ale też uczniowie stosowali popychanie, przezywanie, dokucza-
nie, a nawet bicie, do czego przyznaje się ponad 6% uczniów klas trzecich. 
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Zakończenie
Celem przeprowadzonych przeze mnie badań było zbadanie stopnia 

rozpowszechnienia się skali zjawiska agresji wśród uczniów szkoły gim-
nazjalnej. Badani odpowiadali na pytania związane ze znajomością agre-
sorów i ofiar oraz zachowań jakich się oni dopuszczają. Opisywali typ 
takich osób, ich wygląd oraz styl bycia. 

Z opinii młodzieży wynika, że dostrzega zjawisko przemocy w swojej 
szkole. Większość przyznaje, że takie zachowania, jak przezywanie, ob-
gadywanie, prześladowanie oraz bicie, to sytuacje spotykane. Zachowań 
tych dopuszczają się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Jednak większość 
z nich uważa, że nie jest to dla nich powód do zmiany szkoły czy środowi-
ska. Sporadycznie zdarzało się, że ktoś przyznawał, że boi się chodzić do 
szkoły, ze strachu przed kimś silniejszym. Uczniowie opisywali agreso-
rów jako osoby rozpoznawalne przez ich sposób bycia, sposób chodzenia, 
poruszania się. Opisywali ich jako osoby bardzo odważne i pewne siebie. 
Ofiary zaś są zamknięte w sobie, ciche, izolują się od innych i sprawiają 
wrażenie wystraszonych. Bardzo duża liczba badanych przyznaje, że za-
reagowałaby na widok przemocy. Nieliczni jednak wskazują, że nie zro-
biliby tego, ze względu na strach, że zostaną sami wciągnięci w jakąś 
niebezpieczną sytuację. Gimnazjaliści przyznają, że dopuszczają się za-
chowań agresywnych przez plotkowanie, dokuczanie i wyśmiewanie. Te 
zachowania są najbardziej rozpowszechnione w badanej szkole. Mimo 
występującego zjawiska agresji uczniowie podają, że czują się bezpiecz-
nie w swojej szkole, a w sytuacji zagrożenia mieliby do kogo zwrócić się 
o pomoc. Zaskoczyło mnie to, że uczniowie wśród takich osób oprócz ro-
dziców, przyjaciół, czy znajomych wymieniali także swoich nauczycie-
li. Jest to dobry znak, że nauczyciele przez odpowiednie działania mogą 
zwalczać zjawisko agresji. 

Porównując odpowiedzi klas pierwszych i trzecich widać, że młodsi 
czują się jeszcze mniej swojo w szkole. Jest to dla nich etap poszukiwa-
nia znajomych i akceptacji. Ostatnia klasa gimnazjum najwyraźniej czu-
jesię pewniej w szkole. Trzecioklasiści nie mają potrzeby imponowania 
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i obienia czegoś wbrew sobie, aby przypodobać się innym. Odnaleźli już 
swoją grupę rówieśniczą i czują się w niej dobrze. Nie boją się nikogo, kto 
mógłby im zagrażać i mocno podkreślają swoją pozycję.

Postawiona przeze mnie hipoteza, co do chłopców jako głównych 
sprawców przemocy nie sprawdziła się. Z przeprowadzanych badań wy-
raźnie widać, że sprawcami są także i dziewczęta. 

Nie sprawdziła się także moja hipoteza dotycząca zgłaszania proble-
mów w przypadku zagrożenia. Przed badaniem uważałam, że ofiary nie 
mówią o tym nikomu. Ze względu na groźby i strach milczą i nie rozma-
wiają z nikim na ten temat. Podczas badania jednak gimnazjaliści przy-
znają, że szukają pomocy wśród bliskich im osób, którym ufają.

Uczniowie potwierdzają, że na temat zagrożeń stosowania przemocy 
rozmawia się w szkole i stosuje się różne środki zapobiegawcze.

Monika Marchlik




