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STOP biedzie!

Zajmowanie się problematyką biedy nie po-
trzebuje usprawiedliwienia. Skandalem jest 
każde głodne dziecko i każdy emeryt, którego 
nie stać na leki. Wszystkie dobre pomysły na 
zażegnanie tego skandalu są bezcenne. Takich 
pomysłów potrzebujemy zwłaszcza dzisiaj, 
gdy poziom ubóstwa w Polsce skokowo wzrósł  
w wyniku napływu uchodźców z Ukrainy. Więk-
szość dorosłych z tej grupy nie znalazła jeszcze 
zatrudnienia i egzystuje w oparciu o gościn-
ność Polaków i oszczędności. Jednocześnie 
spowalniający wzrost gospodarczy i rosnące 
szybko ceny prowadzą także do zubożenia 
obywateli Polski. O ile w dekadzie 2010–2020 
relatywny poziom zamożności Polaków rósł, 
o tyle ostatnie dwa lata to prawdopodobnie 
początek odwrotnego trendu. 

Walka z biedą nie będzie jednak skuteczna, 
jeśli dobrze nie zdefiniujemy tego zjawiska oraz 
jego przyczyn. Jeśli za Bankiem Światowym 
przyjmiemy, że bieda (w ujęciu ekstremalnym) 
to sytuacja, w której dana osoba żyje za mniej 
niż 1,9 dolara dziennie, to okaże się, że biedne 
jest ok. 9 proc. światowej populacji, czyli ok. 
700 mln ludzi. To liczba oszałamiająca, ale  
i tak niższa niż w 1820 r. Wówczas liczba bied-
nych wynosiła ok. miliarda i stanowiła niemal 
100 proc. całej ludzkiej populacji. Tak opisane 
zjawisko biedy daje podstawy do dobrego 
samopoczucia. Jeśli jednak – np. za niektórymi 
raportami ONZ – przyjmiemy, że osoby biedne 
to nie tylko takie, które po prostu bardzo mało 
zarabiają, ale też te, których życiowy wybór 
jest jakoś ograniczony (nie mają np. dostępu 
do edukacji, ziemi, sanitariatów i wody pitnej, 
kredytu, ale także do wszelkich innych możli-
wości warunkujących rozwój i czerpanie z życia 

itd.), grupa biednych natychmiast i skokowo 
rośnie. Przy odpowiednio szerokiej definicji 
ubóstwa, może okazać się, że dotyczy ono 99 
proc. obywateli. 

Co zatem należy uznać za tę biedę, z którą 
należy walczyć? To fundamentalny problem, 
którego rozwiązanie definiuje polityczne pro-
gramy zwalczania biedy. Z tym problemem 
postanowili uporać się Tomasz Rostkowski  
i Karol Szymański, autorzy niniejszego ra-
portu, proponując uznanie biedy za problem  
o naturze wyłącznie ekonomicznej, a wszystkie 
rozszerzające ją definicję jedynie za pochodne 
tego problemu. W świetle tej definicji Autorzy 
podejmują się oceny skuteczności różnych 
metod walki z ubóstwem w realiach krajo-
wych. Zauważają, że należy postawić znacznie 
większy nacisk niż obecnie na pozyskiwanie 
kompetencji przydatnych na rynku pracy i tak 
przekształcić system wsparcia ubogich, by co 
do zasady nie mógł stanowić on źródła trwa-
łych dochodów, a był tylko awaryjną poduszką 
bezpieczeństwa na czas dokształcania się czy 
poszukiwania pracy. Niestety, te – jak mogło-
by się wydawać – oczywistości nie znajdują  
w Polsce odzwierciedlenia w praktyce poli-
tyki publicznej. System socjalny w Polsce jest 
z jednej strony polem nadużyć, z drugiej – nie 
potrafi identyfikować osób najbardziej potrze-
bujących pomocy.

W wyniku wojny w Ukrainie, która zadaje – ko-
lejny po pandemicznych lockdownach – cios 
globalnym łańcuchom dostaw, sytuacja ubo-
gich się pogorszy. Dalszy wzrost cen żywności  
i energii jest niemal pewnikiem. Nie znajdziecie 
Państwo w niniejszym raporcie szczegóło-

Skandal biedy
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STOP biedzie!

wych i oryginalnych wyliczeń liczby biednych 
w Polsce w świetle definicji biedy przyjętej przez 
Autorów. Takie wyliczenia, jak podkreślają Au-
torzy, to próba obiektywizacji i statycznego 
opisu zjawiska, które ma z gruntu charakter 
subiektywny i dynamiczny. Rozwiązania, nie-
dostrzegające wielowymiarowości procesów 

społecznych i wyjątkowości składających się 
na społeczeństwo jednostek, skazane są na 
porażkę. Raport „STOP Biedzie!” to apel do Po-
laków i decydentów, by potraktować problem 
biedy kreatywnie, na świeżo, rezygnując z ar-
chaicznych i dysfunkcyjnych rozwiązań. 
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Bieda jest problemem zarówno realnym jak 
też sztucznie wykreowanym. W społeczeństwie 
występują zarówno osoby, które mają realne 
problemy ze zdobyciem środków wystarcza-
jących na przeżycie, jak i takie, które czerpią 
dochody wyłącznie z faktu nieuzasadnionego 
rozszerzenia definicji „biedy”. Bieda powinna 
być traktowana jako zjawisko wyłącznie eko-
nomiczne, tj. brak wystarczających środków 
materialnych. Inne problemy identyfikowane 
przez nauki społeczne jak wykluczenie, utrata 
godności, ograniczenie wyboru, dostępność 
szans życiowych itp. to konsekwencje biedy.

Źródła biedy są zróżnicowane. W części bie-
dę można przypisać wyłącznie lub niemal 
wyłącznie postępowaniu konkretnych osób. 
Istnieją też osoby, które są narażone na biedę 
bez swojej winy (przyczyny zdrowotne) oraz 
osoby, które mogą mieć problemy z włącze-
niem się do życia gospodarczego w przypadku 
kryzysu. Pasywne formy zwalczania ubóstwa 
są często szkodliwe. Utrwalają zjawisko biedy 
poprzez uzależnianie osób od zewnętrznej 
pomocy. Aktywne formy zwalczania ubóstwa 
rzadko są skutecznym rozwiązaniem problemu,  
a zdarzają się działania, które pomimo wy-
sokich kosztów nie przynoszą oczekiwanych 

rezultatów. Wśród skutecznych sposobów 
rozwiązywania problemów znajdują się ta-
kie, które w praktyce są metodami dotowa-
nia przedsiębiorstw. Stoi to w sprzeczności 
z interesem gospodarczym społeczeństw, 
kształtując nierównomiernie korzyści i koszty 
związane z istnieniem państwa. Koszty tego 
rodzaju programów są wysokie, a zwrot z in-
westycji nie jest badany.

Oferta instytucji publicznych dla osób bied-
nych jest imponująca i coraz wyższej jakości. 
Tłumaczy to znaczący odsetek osób nieak-
tywnych zawodowo. Ich pozycja jest w wielu 
kategoriach uprzywilejowana wobec pozycji 
płatników podatków netto.

Całościowe rozwiązanie problemu biedy musi 
obejmować powrót do tradycyjnej definicji 
biedy, redefinicję zjawiska „osób niepełno-
sprawnych” i podejścia do utrzymania zdrowia, 
leczenia i rehabilitacji w kierunku włącza-
jącej indywidualizacji, skracania i określe-
nia z góry okresu zależności od pomocy oraz 
eliminację wszelkich świadczeń mogących 
mieć charakter uzależniający, a także zmianę 
systemu edukacji czy aktywną współpracę  
z pracodawcami.

Synteza
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STOP biedzie!

Główne tezy

Polska WCIĄŻ nie uporała się z problemem 
biedy, a system pomocy społecznej jest 
dysfunkcyjny, gdyż uzależnia jednostki od 
wsparcia państwa i nie motywuje do samo-
dzielnego zarobkowania i zaspokajania pod-
stawowych potrzeb.

Pojęcia „biedy” i „ubóstwa” są złożone i wielo-
wymiarowe, co pokazuje różnorodność podejść 
i definicji. Jednakże odpowiednie ustalenie za-
kresu znaczeniowego jest kluczowe dla skutecz-
nej walki z tymi zjawiskami. Za najwłaściwszą 
definicję należy uznać ujęcie ekonomiczne 
odnoszące się do braku wystarczających 
środków materialnych. Natomiast czynniki 
wskazywane w innych podejściach np. ograni-
czone możliwości dokonywania wyborów wa-
runkujących rozwój czy wykluczenie społeczne 
stanowią w tym kontekście konsekwencję biedy.

Przyjmowanie nowych, rozszerzających de-
finicji biedy może prowadzić do sztucznego 
zwiększenia populacji dotkniętych nią osób. 
Zamiast jednostek, które rzeczywiście mają 
problem z zaspokojeniem podstawowych po-
trzeb, obejmie ona również te o ograniczonych 
zasobach, które jednak nie wymagają bezpo-
średniej pomocy.

W Polsce granica ubóstwa została określona 
poprzez kwotę średniomiesięcznych docho-
dów (bez uwzględnienia występujących różnic  
w dochodach i poziomach życia):

• ubóstwo skrajne – 640 zł na osobę;
• ubóstwo relatywne – 799 zł na osobę;
• ubóstwo ustawowe (uprawniające do 

ubiegania się o świadczenia pienięż-

ne z systemu pomocy społecznej) – 701 
zł na osobę.

Obecnie w Polsce aż 2 mln osób kwalifikuje 
się do grupy dotkniętej skrajnym ubóstwem, 
co wydaje się nie znajdować potwierdzenia  
w rzeczywistości, a wynikać z braku uwzględ-
nienia wielu czynników i możliwości zapew-
niających prowadzenie codziennego życia 
np. pozyskiwania środków finansowych, dóbr 
i usług dostępnych nieodpłatnie za pośrednic-
twem państwa i organizacji pozarządowych 
czy występowania tzw. szarej strefy.

Wśród przyczyn biedy można wyróżnić:
• dysproporcje w jakości kapitału ludzkiego 

– różnice w zakresie kwalifikacji, kompeten-
cji i umiejętności wpływające na pozycję 
na rynku pracy;

• popyt w gospodarce – obniżona aktyw-
ność gospodarcza prowadząca do zmniej-
szenia poziomu popytu konsumpcyjnego 
może przekładać się na mniejsze zapo-
trzebowanie na rynku pracy;

• dyskryminację – wpływ czynników innych 
niż kompetencje na zatrudnienie, płacę czy 
stanowiska oferowane jednostce np. płeć, 
rasa, przynależność etniczna, pochodzenie 
społeczne, stopień sprawności, przynależ-
ność religijna lub polityczna;

• niekorzystną strukturą rynku pracy – pre-
sja na zwiększanie wynagrodzeń mogą-
ca prowadzić do ograniczenia dynamiki 
wzrostu zatrudnienia oraz niedostosowanie 
kompetencji do wymagań rynku.
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STOP biedzie!

Kluczową formą przeciwdziałania biedzie po-
winno być stworzenie jednostkom możliwości 
skutecznego zarobkowania poprzez różnego 
rodzaju formy aktywizacji zawodowej.

Formy pasywne (przyznawanie zasiłków, 
rent nieuzasadnionych rzeczywistym sta-
nem zdrowia, subsydiów etc.) nie rozwiązują 
problemów, a wręcz je pogłębiają, utrwalając 
zależność od pomocy państwa i prowadząc 
do „dziedziczenia” biedy.

Powszechne obecnie polityki (płaca mini-
malna, podatek progresywny oraz liniowy, 
redystrybucja środków) należy uznać za 
negatywne dla rozwoju gospodarki i skła-
niające do ograniczonego wysiłku zarówno  
w zakresie rozwoju kompetencji, jak i wzrostu 
efektywności.

Państwo tworzy bardzo korzystne warunki 
dla zaspokajania potrzeb różnych poziomów, 

przy czym dostęp do tych rozwiązań jest utrud-
niony dla osób pracujących (wiele usług jest 
dostępnych w tzw. „typowych godzinach pra-
cy”). Tym samym działania te mogą skutecz-
nie demotywować do podejmowania pracy,  
a motywować do poszukiwania źródeł korzy-
ści wynikających z niepracowania.

Nie uzasadnia to oczywiście odmowy wsparcia 
osób rzeczywiście potrzebujących pomocy, ale 
należy ograniczyć sytuacje nadużywania sys-
temu przez tych, którzy mogliby samodzielnie 
zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.

Dodatkowo problem biedy w Polsce może po-
tęgować wojna w Ukrainie i napływ uchodź-
ców, którzy wymagają znacznego wsparcia.  
W tej grupie również kluczowe jest zapewnie-
nie możliwości samodzielnego zarobkowania 
i utrzymania się bez zewnętrznej pomocy lub 
z jej ograniczonym zakresem.
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Wstęp

Bieda jest poważnym i realnym problemem 
społecznym. Jak wskazuje dotychczasowe do-
świadczenie, jest problemem niemożliwym do 
rozwiązania nawet w rozwiniętych państwach 
demokratycznych. Jakkolwiek mimo że zamoż-
ne społeczeństwa zachodnie nie borykają się 
powszechnie z problemami śmierci głodowej 
czy trwałego niedoboru kalorii, to zdołały na 
tyle rozszerzyć definicję biedy, że jest ona nie 
mniej powszechna niż była przedtem, a może 
nawet jest zjawiskiem jeszcze częstszym.

Dotychczas państwo polskie nie odnotowa-
ło dużych postępów w zwalczaniu ubóstwa. 
Udało się natomiast wykreować mechanizmy 

„dziedziczenia biedy”, co pokazuje, że jest to 
pewnego rodzaju realna wartość, którą można 
przekazać kolejnym pokoleniom.

W praktyce mamy do czynienia z dwoma spo-
sobami poradzenia sobie ze zjawiskiem biedy. 
Jednym jest koncentracja na usamodzielnianiu 
osób i posiadania przez nie nie tylko umiejęt-
ności pozwalających im na utrzymanie się przy 
życiu, ale także zapewnieniu im motywacji do 
skorzystania z nich. Drugim rozwiązaniem jest 
skoncentrowanie wysiłku na polepszeniu do-
brostanu osób biednych poprzez zwiększanie 
finansowych i pozafinansowych transferów. 
Może to poprawiać obiektywną, krótkookreso-
wą sytuację osób biednych, ale jednocześnie 
zachęcać innych do bycia włączonym do tej 
grupy osób. W praktyce jest to łatwe. 

Rozwiązanie problemu biedy to przede wszyst-
kim rozwiązanie kłopotu, jakim jest zapewnienie 
ludziom umiejętności wykonywania zadań za-
wodowych. Jest to na tyle trudne, że dla wielu 
osób wydaje się niemożliwe i w ten sposób 
można tłumaczyć nieustanną promocję działań, 
które są nie tylko bardzo kosztowne, ale też 
szkodliwe dla całej społeczności.

Biedy można uniknąć. Wczesne planowa-
nie kariery, pozyskiwanie kompetencji i ich 
oferowanie na rynku za znaczące pieniądze  
w formie pracy lub usług jest możliwe. Dowiodło 
tego wiele milionów osób w Polsce pomimo 
niedoskonałości systemu edukacji i istnienia 
mechanizmów demotywujących do sukcesu. 
Zastosowanie tego rodzaju rozwiązań wymaga 
stosunkowo niewielkich środków, ale za to du-
żego zaangażowania ze strony zarówno osób 
biednych, jak i ich otoczenia oraz wyrzeczenia 
się uroków życia bez pracy i podjęcia działań 
na korzyść innych. Osoby, które proponują takie 
rozwiązania, są zwalczane i nazywane okrutny-
mi, pozbawionymi uczuć egoistami i osobami 
aspołecznymi. Dzieje się tak dlatego, że mówią 
one trudną prawdę – można uzyskać samo-
dzielność finansową wyłącznie poprzez pracę.

W kontekście pomiaru zjawiska biedy w Pol-
sce wyróżnia się trzy główne rodzaje ubóstwa 

– skrajne, relatywne oraz ustawowe. Poziom 
poszczególnych granic ubóstwa jest wyrażany 
jako kwota odpowiadająca średniomiesięcz-
nym dochodom na osobę. 
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Według ostatnich wartości podawanych przez 
GUS poziomy te wynoszą:

1. Ubóstwo skrajne – 640 zł na osobę,
2. Ubóstwo relatywne – 799 zł na osobę,
3. Ubóstwo ustawowe – 701 zł na osobę1. 

Przyjęcie powyższych wartości oznacza, iż 
obecnie w Polsce poniżej granicy skrajnego 
ubóstwa żyje około 5 proc. społeczeństwa, 
czyli prawie 2 mln obywateli. Czy takie dane 
są zgodne ze stanem faktycznym ubóstwa  
w Polsce? Wydaje się, że nie! Kłóci się to  
z oczywistymi obserwacjami sposobu i stylu 
życia bardzo wielu osób, które przez pryzmat 
statystyki traktowane są jako „ubogie” i „wy-
magają pomocy”. Arbitralnie przyjęty poziom 
średniomiesięcznego dochodu na osobę jest 
dość dużym uproszczeniem i nie uwzględnia 
wielu różnych możliwości pozyskiwania środ-
ków materialnych przez obywateli. W raporcie 
WEI podjęto próbę skonfrontowania tezy jakoby  

1 GUS, Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020.

w Polsce aż 2 mln obywateli żyło obecnie po-
niżej granicy skrajnego ubóstwa, a więc w sy-
tuacji, w której jednostka nie ma możliwości 
zaspokajania nawet najbardziej podstawowych 
potrzeb biologicznych.

Ubóstwo jest zjawiskiem przerażającym dla 
społeczności. Faktem jest jednak, że wyobra-
żenia na temat biedy kształtują raczej wy-
obrażenia pochodzące sprzed bardzo wielu lat.  
W rzeczywistości jest to jednak całkowicie inne 
zjawisko niż przed laty. Wiele osób średnioza-
możnych przed II wojną światową, a nawet  
w latach 80. XX wieku chętnie zamieniłoby swo-
ją „zamożność” na dzisiejszą „biedę”. Wynika 
to nie tylko z dzisiejszej łatwości pozyskiwa-
nia podstawowych dóbr, ale także z postępu 
technologicznego, który przy bardzo niskich 
kosztach daje dostęp do dóbr i usług dostęp-
nych niegdyś jedynie elicie, ale także wcześniej  
w ogóle niedostępnych. 
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Czym jest bieda?

Podstawowy problem dotyczy tego, czym jest 
bieda. Kłopoty definicyjne są często pomijane 
przez praktyków. Są one jednak kluczowe dla 
zrozumienia problemu. Opracowanie i wdro-
żenie skutecznych działań jest następstwem 
ustalenia, czym jest kłopot, jaka jest jego skala  
i z czego on wynika. Tymczasem literatu-
ra przedmiotu wskazuje bardzo odmienne 
podejścia do tego zjawiska. Jednoznacz-
na identyfikacja tego, kim są osoby biedne, 
jest podstawowym źródłem problemów. To  
z kolei powoduje, że najważniejszym źródłem 
porażek w zwalczaniu tego kłopotu jest błędna 
klasyfikacja osób „biednych”. To rodzi kolejne 
błędy dotyczące sposobów działania. Dlate-
go „walka z biedą” nie przynosi pozytywnych 
rezultatów, a bywa nawet sposobem na po-
większanie się „obszarów biedy”.

„Bieda” jest pojęciem złożonym i wielowy-
miarowym. Świadczą o tym różnego rodzaju 

przesłanki, z których najbardziej widoczną jest 
bardzo duża liczba ujęć i podejść definicyjnych. 
Można je obecnie odnaleźć zarówno w opra-
cowania stricte naukowych, jak też populary-
zatorskich. Co więcej, pojęcie to wykorzysty-
wane jest także w bardzo różnych kontekstach  
w debacie publicznej. 

Próbując podjąć dyskusję na temat tego, czym 
tak naprawdę jest bieda, należy dokonać prze-
glądu różnego rodzaju podejść definicyjnych, 
jak też obiektywnych przyczyn, które powodują, 
iż można uznać, że dana jednostka żyje w ubó-
stwie, bądź też mówiąc potocznie – jest biedna. 

W pierwszej kolejności warto wskazać na bar-
dzo syntetyczną definicję słów bieda oraz ubó-
stwo, których dostarcza nam Słownik języka 
polskiego PWN. Pojęcia te są bowiem bardzo 
często używane zamiennie.

Bieda – brak wystarczających środków 
materialnych; pot. trudna, przykra sytuacja, 

daw. ludzie niezamożni.

Słownik języka polskiego PWN

Ubóstwo – brak dostatecznych 
środków do życia.

Słownik języka polskiego PWN
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Oba te ujęcia koncentrują się na wymianie 
ekonomicznym ubóstwa. Potocznie definicje te 
są interpretowane jako brak możliwości prowa-
dzenia godnego życia2. Godne życie rozumiane 
jest jako takie, które pozytywnie różni się od 
wegetacji. Istotnymi z tego punktu widzenia 
są kwestie związane z odpowiedzią na pytanie:
1. Czym jest godne życie?
2. Jaka ilość środków pozwala na prowadze-

nie godnego życia?
3. W jaki sposób zdefiniować poziom życia 

jednostki i określić go mianem godnego?
4. Jak oszacować kwotę niezbędną do god-

nego życia dla konkretnej jednostki?

Wszystkie z powyższych pytań w sposób jed-
noznaczny wskazują na bardzo duży poziom 
subiektywizmu przy ocenie poszczególnych 
kryteriów. Odnosząc się np. do słynnej piramidy 

2 G. Baczewski, Teoretyczne problemy definiowania ubóstwa w polityce społecznej, 2004.
3 A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Maslowa, dla jednej osoby godne życie będzie 
to możliwość zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb tj. fizjologicznych i bezpieczeństwa. 
Z kolei dla kogoś innego może to oznaczać 
odpowiednie zabezpieczenie potrzeby przyna-
leżności związanej z odpowiednim poziomem 
kontaktów społecznych, potrzeby uznania czy 
też możliwości rozwoju zawodowego, osobi-
stego i szeroko pojętej samorealizacji3.  

Jednocześnie powyższa dyskusja dotycząca 
podejścia definicyjnego do pojęcia „bieda” nie 
kończy się jedynie na omówionych powyżej 
kontrowersjach. Należy wskazać, że istnieją 
definicje, w których wymiar ubóstwa jest roz-
szerzany również na aspekty inne od ekono-
micznych. Pierwszym tego typu przykładem 
może być definicja Organizacji Narodów Zjed-
noczonych (ONZ). 

Ubóstwo to ograniczenie wyboru i szans życiowych, to 
naruszenie ludzkiej godności. Oznacza brak możliwości 
skutecznego uczestnictwa w społeczeństwie. Oznacza 
też niedostatek żywności i ubrań potrzebnych rodzinie, 
brak możliwości uczęszczania do szkoły i korzystania 
ze służby zdrowia, brak dostępu do ziemi, którą można 
uprawiać lub pracy, żeby móc zarobić na życie, brak 
dostępu do kredytu. Ubóstwo oznacza również zagro-
żenie, bezsilność i wykluczenie jednostek, rodzin i spo-
łeczności. Oznacza podatność na przemoc i często wiąże 
się z życiem w niepewnych warunkach bez dostępu do 
czystej wody i urządzeń sanitarnych.

ONZ
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Dodatkowe rozszerzenie tej definicji przedsta-
wione zostało w raporcie programu ONZ ds. 
Rozwoju. Zgodnie z nim terminem ubóstwa 
powinniśmy określać jakikolwiek brak 
możliwości dokonywania wyborów przez 
jednostkę, które warunkują jej rozwój.
Wśród determinant rozwoju jednostki wymie-
nia się takie kwestie jak choćby prowadzenie 
długiego, zdrowego i aktywnego życia, korzy-
stanie z przyzwoitego standardu życiowego, 
wolności, poczucia własnej godności, cieszenia 
się szacunkiem wśród innych członków społe-
czeństwa4. 

W tym miejscu pojawia się istotny problem 
w jednoznacznym zrozumieniu pojęcia biedy. 
Należy zadać pytanie: czy zgodnie z przyjętą 
powyżej definicją i jej rozszerzeniem w kategorii 

4 T. Panek, Ubóstwo jako kwestia społeczna, [w:] Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, 
  Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa 2001, s. 162.
5 G. Baczewski, Teoretyczne problemy definiowania ubóstwa w polityce społecznej, 2004.

ubóstwa mamy rozpatrywać wszystkie możliwe 
niepowodzenia i nieszczęścia, z jakimi może 
w swoim życiu mieć do czynienia jednostka? 
Ubóstwo oddziałuje na wiele aspektów życia 
jednostki. Wśród najważniejszych wymienić 
można chociażby poziom wykształcenia, do-
stęp do opieki zdrowotnej czy kultury. Należy 
jednak jasno wskazać, iż skutki negatywnego 
oddziaływania na wymienione aspekty życia 
jednostki, tak czy inaczej zdeterminowane będą 
początkowo przez brak odpowiednich środków. 
Oznacza to, że wszystkie oddziaływania na 
wskazane aspekty ludzkiego życia powinny być 
traktowane jako konsekwencje biedy5.

Bardzo ciekawą definicję ubóstwa, opartą na 
teorii uprawnień przedstawia A. Sen.

Zbiór wszystkich alternatywnych koszyków 
dóbr, które dana jednostka może uzyskać  
w zamian za to, co sama posiada, można  
nazwać uprawnieniem wymiennym tego,  

co jest w jej posiadaniu.
  

A. Sen, Poverty and Famine. An Essay on Entitlement 
and Deprivation, Calderon Press, Oxford
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Wśród kluczowych determinant kształtu zbioru 
uprawnień wymienione zostają6:
1. Możliwość znalezienia zatrudnienia, jego 

okres i wysokość oferowanych zarobków.
2. Możliwość uzyskania dochodu ze sprze-

daży własnych aktywów niezwiązanych  
z indywidualnym potencjałem wytwórczym.

3. Możliwości produkcyjne przy indywidual-
nym potencjale wytwórczym i przy spo-
sobności korzystania ze środków produkcji. 

4. Koszt nabycia lub najęcia środków pro-
dukcji oraz wartość produktu końcowego 
sprzedaży.

5. Korzyści czerpane z zabezpieczenia 
społecznego i wysokość podatków do 
zapłacenia. 

Zgodnie z przedstawionymi przez autora ar-
gumentami, o sytuacji określanej mianem 
ubóstwa mówić możemy w przypadku, gdy 
ograniczone zostają wskazane powyżej moż-
liwości, które w negatywny sposób oddziałują 
na wielkość koszyka uprawnień wymiennych. 
Takie ujęcie zdaje się potwierdzać argument, 
iż ubóstwo nie oznacza jedynie braku środ-
ków materialnych. Mówiąc wprost – bieda 
to po prostu sytuacja, w której znajduje się 
jednostka, gdy ograniczone zostają jej możli-
wości do zdobywania środków materialnych.  
W konsekwencji, niedostatek środków mate-
rialnych prowadzi do braku możliwości zaspo-

6 A. Sen, Poverty and Famine. An Essay on Entitlement and Deprivation, Calderon Press, Oxford 1981,  
 cytat za: K. Kowalska, Teoria ubóstwa i głodu Amartyi Sena, „Gospodarka Narodowa” 2003, 
 nr 3, s. 10–11.
7 S. Kosturbiec, Warunki bytu gospodarstw domowych, [w:] Polityka społeczna, pod red. 
 A. Kurzynowskiego, SGH, Warszawa 2001, s. 108–109.
8 Przykładowo Sentinelczycy, Tajemnicza wyspa Sentinel. Dlaczego nie wolno jej odwiedzać?, 
 https://podroze.onet.pl/ciekawe/sentinel-polnocny-sentinelczycy-nie-chca-kontaktu-ze-
 swiatem/lfdn92c, dostęp 03.2022 r.

kojenia wielu kategorii potrzeb tj. materialnych, 
zdrowotnych, kulturowych czy społecznych7. 
Wszystkie z tych kategorii wpływają na ogólny 
poziom życia jednostki. 

Podsumowując, należy wskazać, że jedynym 
realnym wymiarem biedy jest wymiar eko-
nomiczny. Wszelkie pozostałe wskazywane 
przez licznych autorów problemy są jedynie 
ich pochodnymi. Sposób ukształtowania de-
finicji zjawiska biedy i jej ewolucja wskazują 
jednoznacznie na fakt, że tylko dzięki zmia-
nom w sposobie rozumienia biedy dotyczy 
ona coraz większej i bardziej zróżnicowanej 
grupy osób. Mówiąc wprost, przymierające 
głodem chłopskie rodziny galicyjskie sprzed 
150 lat to nie jest ta sama bieda, która dotyczy 
osób obecnie niepracujących. To samo dotyczy 
sytuacji obecnej w różnych regionach świata 
i realnej sytuacji osoby trwale bezrobotnej  
w Warszawie. Może ona odczuwać subiektyw-
nie nieszczęście z powodu zbyt niskiego (jej 
zdaniem) standardu życia wynikającego np. 
ze zrozumiałej niechęci banków do udzielenia 
kredytu na nowy telewizor. Taka sytuacja nie 
może jednak być porównywana do sytuacji 
osób w tym czasie umierających z głodu lub 
w sposób całkowicie świadomy unikających 
włączenia ich społeczności do reszty świata 
(społeczności izolowane)8.
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Różne rodzaje biedy w Polsce

Na podstawie przyjętej definicji biedy nie spo-
sób nie odnieść się do różnych rodzajów tego 
zjawiska oraz ich oceny w kontekście przyję-
tych założeń definicyjnych, jak też sposobów 
pojmowania ubóstwa w Polsce.

W klasycznym ujęciu przyjmuje się, iż występują 
dwa główne rodzaje ubóstwa:
1. Ubóstwo obiektywne.
2. Ubóstwo subiektywne. 

Mówiąc najprościej, ubóstwo obiektywne zwią-
zane jest po prostu z brakiem możliwości za-
spokojenia podstawowych potrzeb jednostki. 
Poziom tego typu ubóstwa jest wyznaczany 
na podstawie arbitralnie wyznaczonych dla 
danej gospodarki mierników9. Oznacza to, że 
może być różny w zależności od przyjętych 
założeń i wbrew swej nazwie nie jest przez to 
w pełni obiektywny.

Ubóstwo subiektywne z kolei definiowane jest 
jako poczucie jednostki o niezaspokojeniu pod-
stawowych potrzeb. Jest ono także rozumia-
ne jako subiektywne odczucie jednostki o jej 
zbyt niskim udziale w procesie redystrybucji 
środków w gospodarce. Mówi się o nim także 
jako o pewnego rodzaju dysfunkcji jednostki  
w zakresie posiadanych materialnych wa-
runków życia10. Ten rodzaj ubóstwa zależy od 
oceny konkretnej osoby, która jest „sędzią we 
własnej sprawie”. Na tego rodzaju opinie można 
wpływać w różnorodny sposób, np. podając 
odpowiednie dane porównawcze.

9 L. Beskid, Wieloraki charakter ubóstwa, [w:] Społeczne aspekty transformacji systemowej 
 w Polsce, praca zbiorowa, Key Text, Warszawa 1999, s. 281; Młokosiewicz M., Przyczyny i formy  
 ubóstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 1997, 201, s. 21–22 oraz Golinowska S.,
 Uwagi o ubóstwie i jego zwalczaniu, „Polityka Społeczna”, 1997, 1, s. 4–5.
10 Ibidem.

Oba z przedstawionych rodzajów ubóstwa są w 
istotny sposób różne. Drugie z podejść bardzo 
często poddawane jest krytyce ze względu 
na brak zobiektywizowanego, miarodajnego 
i rzeczywistego poziomu informacji na temat 
tego, czy dana jednostka faktycznie może być 
uznana za ubogą. Pomimo to badacze zjawi-
ska biedy są stosunkowo zgodni, iż słusznym 
podejściem w badaniu tego problemu jest 
synteza obu podejść i stosowanie podejścia 
wielowymiarowego pozwalającego na poka-
zanie całego spektrum ubóstwa i związanych 
z nim konsekwencji. 

W kontekście przedstawionych rodzajów ubó-
stwa możliwe jest dokonanie dalszego podziału. 
W przypadku ubóstwa obiektywnego najczę-
ściej wyróżnia się:
1. Ubóstwo absolutne – nazywane również 

skrajnym bądź bezwzględnym.
2. Ubóstwo relatywne – nazywane również 

względnym.

Ubóstwo absolutne związane jest z nie zapew-
nieniem jednostce dwóch kluczowych katego-
rii – minimum egzystencjalnego i socjalnego. 
Oznacza to, że osoby żyjące poniżej granicy 
ubóstwa absolutnego nie mają z jednej strony 
zapewnionej możliwości choćby biologicznego 
trwania życia, co w praktyce oznacza istotne 
zakłócenie rozwoju psychofizycznego jednostki, 
a niekiedy nawet zagrożenie jej życia. Z drugiej 
strony osoby znajdujące się w tejże sytuacji nie 
mają także możliwości jakiegokolwiek uczest-
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nictwa w życiu społecznym i w procesie pracy, 
co z kolei jednoznacznie ogranicza możliwość 
skutecznego zarobkowania11. Ponieważ w rozwi-
niętych krajach wykazuje się zazwyczaj bardzo 
duże grupy osób, które są „skrajnie ubogie”,  
a jednocześnie osoby te mogą pozostawać  
w takiej sytuacji przez długie lata, oznacza to, że 
owa „skrajność” obejmuje znacznie więcej środ-
ków niż potrzeba w praktyce do przetrwania  
i/lub nie obejmuje rozmaitych źródeł korzyści, 
które są dostępne dla tych osób.

Ubóstwo relatywne z kolei odnosi się do po-
ziomu nierówności, jakie występują w procesie 
redystrybucji dóbr i usług w danej gospodarce. 
Jest ono najczęściej wyznaczane na podsta-
wie konkretnych mierników ekonomicznych 
i ma na celu wyznaczenie poziomu, poniżej 
którego możliwym jest zakwalifikowanie kon-
kretnych jednostek do grupy ubogich. Należy 
w tym miejscu jednak wskazać, iż tego typu 
miara nie odnosi się już tylko do zaspokajania 
podstawowych potrzeb jednostki. Stąd też po-
dejście to jest poddawane krytyce ze względu 
na podstawowe problemy. Po pierwsze, po-
ziom ubóstwa relatywnego w jednym kraju 
(np. bardzo wysoko rozwiniętym o wysokiej 
medianie dochodów) może pozwalać na bar-
dzo dostatnie życie w innym kraju. Dodatkowo 
można zauważyć, iż względność tego podejścia 
może doprowadzić do sytuacji (szczególnie  
w kontekście krajów słabo rozwiniętych), w 
której poszczególne jednostki znajdują się 
poniżej pewnego rodzaju wyznaczonej prze-
ciętnej, jednakże nawet poziom tej przecięt-
nej nie pozwala w tym kraju na zaspokojenie 

11 Wskaźniki ubóstwa (w świetle badań budżetów gospodarstw domowych), „Studia i Analizy  
 Statystyczne”, Departament Warunków Życia GUS, Warszawa 1997, s. 19.
12 G. Baczewski, Teoretyczne problemy definiowania ubóstwa w polityce społecznej, 2004.

podstawowych potrzeb12. Jaki jest więc sens 
nazywania tylko osób żyjących poniżej tejże 
przeciętnej biednymi?

Oczywiście sama podstawa do dokonywania 
tego rodzaju porównań jest niezwykle łatwa 
do podważenia. Jest całkowicie nieodporna 
na podstawowe pytania, na przykład: na jakiej 
podstawie osoby, które zużywają na pracę  
i dojazd do niej około 200 godzin, narażając 
się na stres i fizyczne zagrożenia oraz biorąc 
odpowiedzialność za rezultaty swoich działań, 
miałyby być porównywane do osób, które są 
wolne od tego rodzaju utrudnień?

Ostatnim z rodzajów ubóstwa jest wspomniane 
już wcześniej ubóstwo subiektywne. W kontek-
ście tego podejścia występuje zgodność, iż jest 
ono zdecydowanie najbardziej oddalonym od 
zobiektywizowanego. Wynika to z faktu, iż odno-
si się ono do odczuć poszczególnych jednostek 
co do ich własnej możliwości zaspokajania 
potrzeb podstawowych. Widać tu zatem istot-
ną różnicę względem podejścia stosowanego  
w kontekście ubóstwa obiektywnego opartego 
na arbitralnie przyjętych miernikach poziomu 
życia, a w pełni subiektywnej percepcji własne-
go poziomu życia i stopnia zaspokojenia po-
trzeb. Większość osób po zaspokojeniu potrzeb 
wytwarza natychmiast kolejne, co doskonale 
tłumaczy teoria motywacji omawiana w kolej-
nych częściach tego opracowania. 

W Polsce występuje jeszcze jeden rodzaj ubó-
stwa. Jest nim tak zwana ustawowa granica 
ubóstwa, zdefiniowana na kolejnej stronie.
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Odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których 
poziom wydatków (obejmujących również wartość ar-
tykułów otrzymywanych bezpłatnie oraz wartość spo-
życia naturalnego) był niższy niż tzw. ustawowa gra-
nica ubóstwa, tj. kwota, która zgodnie z obowiązującą 
ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania 
się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu 
pomocy społecznej.

  

GUS

Podstawą prawną stojącą za tym podejściem 
jest ustawa o pomocy społecznej13. Wskaźnik 
związany z możliwością ubiegania się przez go-
spodarstwa domowe o świadczenia pieniężne 
z systemu pomocy społecznej wyznaczany jest 
na podstawie Badania budżetów gospodar-
stwa domowych przeprowadzanych przez GUS.

13 Dz.U.2021.2268.
14 GUS, Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020.

W Polsce granicę poszczególnych rodzajów 
ubóstwa, a więc absolutnego (skrajnego),  
relatywnego (względnego) oraz ustawowe-
go wyznaczono na kwotę (średniomiesięczne 
dochody)14:
1. Ubóstwo skrajne – 640 zł na osobę.
2. Ubóstwo relatywne – 799 zł na osobę.
3. Ubóstwo ustawowe – 701 zł na osobę.

Wykres 1. Granice ubóstwa dla gospodarstw jednoosobowych (zł)

Źródło: GUS, Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020.
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Wynika z tego, że jednoznaczne ustalenie 
granicy, przy której konkretne osoby nale-
ży uznać za ubogie, jest co najmniej trudne,  
o ile w ogóle możliwe na satysfakcjonującym 
poziomie. Podane na poprzedniej stronie dane 
nie uwzględniają znaczących w Polsce różnic 
w osiąganych wynagrodzeniach oraz kosztach 
życia. Innym problemem jest sposób badania 
wartości rzeczywiście uzyskiwanych korzyści 
przez konkretne osoby, mając na uwadze wiel-
kie zróżnicowanie różnych dostępnych korzyści 
oraz wielość źródeł i sposobów ich uzyskiwania.
W ostateczności zatem w każdym przypad-
ku mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem 
subiektywnym. Jest tak niezależnie od tego, 
czy decyzje podejmowane są przez konkretne 
osoby, w których interesie jest możliwość bycia 
zakwalifikowanym do kategorii „ubogich”, czy 
też ekspertów, których nie sposób uwolnić od 
rozmaitych nacisków (np. politycznych), re-
alnych możliwości (np. wielkości dostępnego 
budżetu), ale także od własnych subiektywnych 
poglądów i interesów. 

Dyskusja praktyczna o ewentualnych meto-
dach likwidacji problemu biedy jest zatem 
utrudniona. W zależności od przyjętych kryte-
riów oraz decyzji politycznych może się bowiem 
okazać, że w Polsce problem ubóstwa niemal 
w ogóle nie istnieje, a jednocześnie może doty-
czyć 99 proc. obywateli. Obiektywne ustalenie 
poziomu biedy musiałoby nie tylko brać pod 
uwagę sytuację w konkretnych regionach Polski, 
ale także uwzględniać wszelkie korzyści, jakie 
konkretne osoby uzyskują w dowolnej formie 

– od różnicy w kosztach użytkowania lokalu 
komunalnego w porównaniu z kosztem pozy-
skania mieszkania na drodze kredytowania po 
dostęp do lekarzy, szkół dla dzieci itp. Dodat-
kowo należałoby również uwzględnić bardzo 
wiele poziomów ubóstwa, rozpoczynając od 
poziomu niemożności pozyskania odpowiedniej 
liczby kalorii dziennie w najtańszej możliwej 
opcji jakościowej.
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Przyczyny biedy

Odkrycie przyczyn występowania ubóstwa 
jest przedmiotem dyskusji na wielu różnych 
płaszczyznach. Problem ten był bardzo często 
podejmowany zarówno przez filozofów, teolo-
gów, jak i ekonomistów i innych ekspertów nauk 
społecznych15. Zjawisko biedy niesie za sobą 
bardzo konkretne skutki, oddziałując na różne 
aspekty życia obywateli. Konsekwencjami bie-
dy może być nie tylko niedostateczny poziom 
środków materialnych, ale w konsekwencji 
również istotne pogorszenie stanu zdrowia bądź 
choroba, brak odpowiedniej edukacji, ograni-
czenie kontaktów społecznych czy kulturowych. 
Co więcej, długookresowo bieda prowadzi tak-
że to powstawania konfliktów wewnętrznych,  
a niekiedy również do wojen16. 

Wartym rozważenia staje się zatem zdefinio-
wanie podstawowych przyczyn powstawania 
biedy. W opracowaniach naukowych odnaleźć 
można zróżnicowane podejścia w zakresie kla-
syfikacji przyczyn ubóstwa. Możliwym jest jed-
nak wyróżnienie kilku głównych przyczyn, które 
uważa się za czynniki sprawcze zjawiska biedy17.

Dysproporcje w jakości 
kapitału ludzkiego

Wynikają one z faktu, iż poszczególne jednostki 
w istotny sposób się od siebie różnią. Każda  
z osób wyposażona jest w inny zestaw kwalifi-
kacji, kompetencji i umiejętności. Dysproporcje 

15 A. Pollok, Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, „Ruch prawniczy, ekonomiczny
 i socjologiczny”,4, 2002.
16 J.K. Galbraith, Istota masowego ubóstwa, PWN, Warszawa 1987.
17 A. Pollok, Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, „Ruch prawniczy, ekonomiczny 
 i socjologiczny”, 4, 2002.
18 Dz.U.2021.1082.

kompetencyjne poszczególnych potencjalnych 
pracowników powodują, iż część z nich nie 
ma najmniejszego problemu ze znalezieniem 
pracy lub alternatywnej metody zarobkowa-
nia. Z kolei grupy osób najmniej kompetentne 
mogą mieć problemy ze znalezieniem jakiej-
kolwiek pracy, a praca im oferowana jest ni-
sko wynagradzana. Obie z tych sytuacji mogą  
w konsekwencji wpływać na skłonność danej 
jednostki do stania się ubogą. Receptą na tego 
typu zjawisko jest zapewnienie tym osobom 
możliwości zdobycia odpowiedniej edukacji – 
zarówno formalnej prowadzącej do zdobycia 
określonych kwalifikacji, jak i praktycznej, której 
rezultatem jest nabycie konkretnych kompe-
tencji zawodowych. 

Powszechny dostęp do edukacji, a w niektórych 
krajach (w tym w Polsce) nawet „obowiązek 
szkolny”, którego nieprzestrzeganie obarczone 
jest ryzykiem poważnych kar18, powinien rozwią-
zywać problem. Niestety programy kształcenia 
w wielu krajach (w tym w Polsce) są zbyt ob-
szerne, przestarzałe i nie obejmują kompetencji 
cennych na rynku pracy. Podobnie sposób 
prowadzenia zajęć jest często anachroniczny 
i powoduje utratę, a nie rozbudowę kompe-
tencji. Efektem jest niesłychanie kosztowny, 
czasochłonny i frustrujący system oparty na 
przymusie, który zrzuca obowiązek kształce-
nia młodych pracowników na pracodawców.  
W przypadku braku odpowiednich działań  
z ich strony efektem jest masowe bezrobocie, 
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w tym w szczególności bezrobocie młodzieży19. 
Upaństwowienie systemu kształcenia, które 
miało zapobiegać takim zjawiskom, najwyraź-
niej nie jest skuteczne, a w wielu przypadkach 
może być nawet źródłem biedy.

Popyt w gospodarce

Istnieją w gospodarce sytuacje, w których na-
wet wysoki poziom kompetencji może okazać 
się niewystarczający do znalezienia sposobu 
na zarobkowanie. Taka sytuacja może mieć 
miejsce, gdy dojdzie do istotnego obniże-
nia aktywności gospodarczej jakiegoś kraju.  
W rezultacie wpłynie to na poziom popytu, a 
jego spadek przełoży się na spadek popytu 
na prace. Odbije się to w sposób pośredni na 
stopie bezrobocia występującej w danym kraju 
oraz na poziomie płac, jakie są oferowane na 
rynku pracy. 

Rozwiązaniem tego problemu miało być prze-
jęcie przez państwo kontroli nad gospodarką 
poprzez system regulacji oraz aktywnej polityki 
na rynku. Obecnie państwa notują rekordowe 
poziomy zadłużenia, ich budżety są ogromne  
i pozwalają na prowadzenie kosztownych wojen 
i mało użytecznych dla obywateli działań, zaś 
problemy pozostają nierozwiązane, a przyj-
mowane rozwiązania często jedynie utrwalają 
istniejące kłopoty i prowokują nowe.

Dyskryminacja 

Czynnikami decydującymi o zatrudnieniu 
jakiegokolwiek pracownika powinny być co 
do zasady reprezentowane przez niego kom-
petencje. O dyskryminacji pracowników na 
rynku pracy możemy mówić w sytuacji, gdy 

19 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Hiszpania-liderem-bezrobocia-wsrod-mlodych-ludzi-w-
 Europie-8043917.html, dostęp 03.2022.
20 A. Pollok, Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, „Ruch prawniczy, ekonomiczny
  i socjologiczny”, 4, 2002.
21 G.S. Becker, T. Sowell, K. Vonnegut jr, W. Williams, W. Block, L.W. Roberts, C. Hoffman, J. Reed, 
 Discrimination Affirmative Act and Equal Opportunity, Fraser Institute, 1982.
22 S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.

na decyzję o zatrudnieniu jednostki wpływają 
czynniki związane z jego płcią, rasą, przynależ-
nością etniczną, pochodzeniem społecznym, 
stopniem sprawności, przynależnością religij-
ną i/lub polityczną. Uwzględnienie innych niż 
kompetencje determinant zatrudnienia danej 
osoby może wpływać na to, iż przedstawiciele 
poszczególnych grup (rasowych, etnicznych, 
płci itp.) będą mieli mniejsze szanse na zdo-
bycie zatrudnienia, a w konsekwencji będą 
bardziej zagrożeni ubóstwem. Wśród różnego 
rodzaju przejawów dyskryminacji ekonomicznej 
wyróżnić możemy20:
1. Dyskryminację zatrudnienia – świadome 

niezatrudnianie osób o takich samych 
kompetencjach jak osoby zatrudnione 
na dane stanowisko ze względu na inne 
czynniki, jak np. płeć, rasa, przynależność 
etniczna, kulturowa, polityczna.

2. Dyskryminację płacową – oferowanie niż-
szych stawek poszczególnym pracownikom 
z innych względów niż poziom kompetencji.

3. Dyskryminacja zawodowa/stanowiskowa 
– niedopuszczanie pewnych grup pracow-
ników do wykonywania określonych za-
wodów czy też zajmowania konkretnych 
stanowisk (np. wyższych stanowisk me-
nedżerskich).

Zgodnie z obowiązującym prawem praktyki 
dyskryminacyjne są zabronione. Co więcej, 
wybitni ekonomiści21,22 wskazują jednoznacznie, 
że ich stosowanie jest szkodliwe zarówno dla 
pracowników, jak i dla pracodawców i ich klien-
tów. Pomimo to nadal pojawiają się informacje 
o rzekomym powszechnym wykorzystywaniu 
tego rodzaju praktyk. Wynika to w Polsce, jak 
się wydaje, w większym stopniu z niedoskona-
łości narzędzi badawczych, niż innych przyczyn, 
w tym łamania obowiązujących standardów. 
Jeśli jednak faktycznie tego rodzaju problemy 
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występują, to winę za ten stan rzeczy można 
przypisać niesprawności instytucji państwo-
wych, a w tym sądom23.
 

Niekorzystna struktura rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy, która może być nie-
korzystna dla niektórych jednostek, a w konse-
kwencji prowadzić do ich ubóstwa nie wynika 
jedynie z poszczególnych form dyskryminacji 
czy też znacząco odstającego względem za-
potrzebowania rynku poziomu kompetencji 
poszczególnych pracowników. Na rynku pracy 
mogą występować sytuacje, w których wysoki 
poziom presji na zwiększanie wynagrodzeń 
może prowadzić do ograniczania dynamiki 
wzrostu zatrudnienia w poszczególnych sek-
torach, a co za tym idzie wpływać na poziom 
stopy bezrobocia w poszczególnych zawo-
dach24. Jest to w głównej mierze uwarunkowane 
zapotrzebowaniem na pracę. 

Dodatkowo wraz z rozwojem nowoczesnych 
technologii takich jak automatyzacja i roboty-
zacja, sztuczna inteligencja (AI), uczenie ma-
szynowe (ML) itp. dochodzi do bardzo istotnej 
reorientacji w zapotrzebowaniu na kompeten-
cje pracowników. Zmienia się bowiem struktura 
wykonywanych obowiązków. Pracownicy, którzy 
nie są w stanie dostosować się do zmian, ja-
kie zachodzą na rynku pracy, są w tej sytuacji 
zagrożeni utratą zatrudnienia. To z kolei może 
stanowić zagrożenie ubóstwem. Czy oznacza 
to, że część z pracowników zostanie, mówiąc 
kolokwialnie, wymieniona przez maszyny, które 

23 A. Czapracka, Skuteczność ochrony prawnej polskich pracowników w zakresie realizacji ich 
 prawa do godziwego wynagrodzenia, SGH, 2017.
24 Przykładowo, konieczność zamykania sklepów w niedzielę, spowodowane działaniami związków 
 zawodowych, wywołała istotną presję na wykorzystywanie nowoczesnych technologii, które
 eliminują konieczność zatrudniania pracowników nie tylko w niedzielę czy w nocy, ale w ogóle. 
 Zapewne wkrótce spotykać będziemy w Polsce masowo tego rodzaju rozwiązania.

w sposób bardziej efektywny będą w stanie 
wykonywać poszczególne zadania? Z pewno-
ścią doprowadzi to do zmian na rynku pracy. 
W niektórych przypadkach zmieni się jedynie 
zakres obowiązków dla poszczególnych pra-
cowników. Oznacza to, że część zadań będzie 
po prostu wykonywana szybciej i niekiedy lepiej, 
a pracownicy będą musieli po prostu nauczyć 
się odpowiednio wykorzystywać nowoczesne 
technologie tak, aby ułatwiały one i wspierały 
ich pracę, a nie ich całkowicie zastąpiły. Zmiany 
technologiczne tworzą też nowe stanowiska. 
W przypadku wszystkich dotychczasowych 
rewolucji technologicznych liczba dostępnych 
stanowisk rosła. Celem uniknięcia zagrożenia 
bezrobociem pracownicy już teraz powinni my-
śleć o działaniach związanych z „reskillingiem”, 
tj. dostosowaniem swoich kompetencji i umie-
jętności do zmieniających się warunków rynku 
pracy i zmian, jakie zachodzą w gospodarce. 
System edukacji państwowej nie jest adreso-
wany wyłącznie do młodzieży. Przeciwnie jego 
sprawne działanie mogłoby być potencjalnym 
rozwiązaniem problemu „reskillingu” w obliczu 
nieuchronnych zmian technologicznych i or-
ganizacyjnych. Trudno jest jednak oczekiwać, 
że szkoły publiczne będą w stanie zaoferować 
skuteczne usługi także osobom dorosłym lub 
będą to czynić na zasadach komercyjnych 
podobnych do tych, jak obecnie realizowa-
ne są przez uczelnie studia podyplomowe. 
To rozwiązanie jednak bazuje na obszarach 
pozostających pod minimalną kontrolą pań-
stwa, co może tłumaczyć ich powszechność  
i wysoką skuteczność.
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Formy przeciwdziałania biedzie i ich ocena 

Odwołując się do przedstawionej definicji zjawi-
ska biedy oraz przyczyn leżących u jej podłoża 
warto zwrócić uwagę na możliwości związa-
ne z przeciwdziałaniem występowaniu biedy. 
Zgadzając się co do podejścia definicyjnego 
mówiącego o tym, iż biedę powinniśmy ro-
zumieć jako istotne ograniczenie możliwości 
budowania bądź rozszerzania koszyka upraw-
nień wymiennych, słuszny wydaje się wniosek 
jakoby skuteczną drogą zwalczania zjawiska 
ubóstwa były różnego rodzaju formy aktywnej 
polityki rynku pracy. Takie podejście wydaje 
się być logicznie uzasadnione ze względu na 
fakt, iż ciężko wyobrazić sobie inną metodę 
przeciwdziałania biedzie niżeli po prostu stwo-
rzenie obywatelom możliwości skutecznego 
zarobkowania. Formy pasywne polegające na 
przyznawaniu zasiłków, rent nieuzasadnionych 
rzeczywistym stanem zdrowia, subsydiów itp. 
należy maksymalnie ograniczać. Nie tylko nie 
rozwiązują one problemu, ale go pogłębiają.  
Z jednej strony utrwalają sytuację osób ubogich, 
a z drugiej są zachętą dla innych do wyboru 

25 T. Rostkowski, D. Danilewicz, Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym,  
 Difin, Warszawa 2012.
26 Z. Wiśnieniewski, K. Zawadzki, Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny  
 w Toruniu, Toruń 2011.

życia ubogiego, ale pozbawionego kłopotów 
wynikających z pracy.

W Polsce występuje system instytucji, których 
zadaniem jest walka z problemem bezrobocia. 
Urzędy pracy mają za zadanie nie tylko pomagać 
osobom w znalezieniu zatrudnienia na wypadek 
bezrobocia, ale także pomagać w znalezieniu 
bardziej satysfakcjonującej pracy czy ukierunko-
waniu rozwoju zawodowego zgodnie z zalecania-
mi zarządzania kapitałem ludzkim25. W praktyce 
jednak niezwykle rzadko realizują tego rodzaju 
usługi i zostały one niemal w całości przejęte 
przez instytucje komercyjne pomimo istnienia 
opłacanych z pieniędzy publicznych urzędów. 

Wysokojakościowej wiedzy w zakresie aktyw-
nych polityk rynku pracy dostarczają badania 
Z. Wiśniewskiego i K. Zawadzkiego dotyczące 
efektywności polityk rynku pracy. Na ich pod-
stawie możliwe jest wyróżnienie i scharakte-
ryzowanie sześciu podstawowych kategorii  
z zakresu aktywnych polityk rynku pracy26:
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Szkolenia

1. Szkolenia okazały się powszechnym narzędziem aktywnej polityki rynku pracy w zakresie 
oddziaływania na zatrudnienie. Jednocześnie charakteryzowały się one niższą oceną niżeli 
prace interwencyjne czy dotacje dla poszczególnych jednostek na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. To jednak mogło wynikać z dwóch przyczyn. Po pierwsze bardzo często osoby, 
które ukończyły szkolenia i podjęły pracę zarobkową, nie zgłaszały tego faktu do lokalnych 
urzędów pracy, stąd statystyki w tym zakresie należy uznać za niedoszacowane. Po drugie 
taka ocena może także świadczyć, iż pracownicy, którzy w toku szkoleń nabyli odpowiednie 
kompetencje i umiejętności, podejmowali zatrudnienie w tak zwanej szarej strefie. 

2. Istotnym w zakresie oferowania szkoleń jest ich odpowiednie adresowanie. Badania wy-
kazały, iż szkolenia były najbardziej efektywną formą wsparcia wśród osób w wieku 18–24, 
25–34 oraz powyżej 55 lat.

3. Szkolenia cechowały się największą skutecznością w przypadku lokalnych rynków pracy, 
na których występuje wysokie bezrobocie strukturalne i gdzie powstaje wiele nowych 
miejsc pracy.

4. 20 proc. uczestników programów szkoleniowych, którzy z powodzeniem znaleźli zatrudnienie, 
otrzymało umowy o pracę na czas nieokreślony. Z kolei nieco mniej niż 70 proc. z nowoza-
trudnionych osób otrzymało umowy na czas określony. 

5. Osoby, które ukończyły szkolenia, najczęściej znajdywały zatrudnienie w branżach takich 
jak sprzedaż detaliczna, roboty budowlane czy gastronomia.

Staże
1. W ocenie programów stażowych wystąpiły istotne utrudnienia wynikające z braków in-

formacyjnych. Wyniki badań wskazały na relatywnie niską skuteczność tego typu działań  
w zakresie wpływu na zatrudnienie.

2. Najlepsze efekty w kontekście wpływu na zatrudnienie występowały w okresie do pół roku 
od ukończenia przez pracownika programu stażowego. 

3. Staże okazywały się skutecznym elementem wpływającym na zatrudnienie szczególnie 
w kontekście tych uczestników rynku pracy, dla których kluczowym czynnikiem determi-
nującym potencjalne przyszłe zatrudnienie było nabranie odpowiedniego doświadczenia.

4. Absolwenci programów stażowych stanowili drugą najbardziej aktywnie poszukującą za-
trudnienia grupę pracowników (po absolwentach programów szkoleniowych).

5. Jednocześnie osoby, które ukończyły staże, były także najbardziej dokształcającą się grupą 
bezrobotnych na rynku. 

6. Osoby, które ukończyły programy stażowe znajdowały później zatrudnienie w obszarach 
takich jak sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, administra-
cja publiczna, gastronomia, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, działalność 
rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe oraz pozostałe pośrednictwo pieniężne. 

Prace interwencyjne
1. Prace interwencyjne okazały się skuteczną metodą w zakresie wpływu na zatrudnienie. 

Wynikało to jednak z pewnością po części z faktu, iż tego typu instrument wiąże się z kon-
kretnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

2. Zauważono szczególnie korzystne efekty funkcjonowania tego rodzaju działania na lokalnych 
rynkach pracy, które charakteryzowały się wysokim poziomem bezrobocia i jednocześnie 
niewielką liczbą podmiotów zdolnych do generowania nowych miejsc pracy.
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3. Należy jednoznacznie podkreślić, iż prace interwencyjne jak wynika z badań, powinny być 
stosowane w bardzo niewielkim zakresie. Powinny one być skierowane jedynie do tych 
rynków pracy, na których występuje przewlekły deficyt miejsc pracy oraz na których wy-
stępuje relatywnie duża grupa osób, które nie miałyby jakiejkolwiek szansy zdobycia pracy 
zarobkowej na konkurencyjnym rynku pracy.

4. Uczestnicy programów prac interwencyjnych najczęściej znajdowali zatrudnienie w ob-
szarach takich jak sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, roboty 
budowlane, administracja publiczna czy gastronomia.

Prace społecznie użyteczne
1. Zdeterminowano negatywny wpływ tego typu działania na rzecz podjęcia zatrudnienia 

przez osoby bezrobotne. 
2. Uczestnikami programów prac społecznie użytecznych były najczęściej osoby o najniższych 

kwalifikacjach, kompetencjach i umiejętnościach. Były to także osoby najsłabiej rokujące 
w kontekście rozwoju, które jednocześnie najczęściej korzystały z pomocy społecznej. 

3. Osoby bezrobotne objęte tego typu formą wsparcia jako najczęstszy powód braku pracy 
zarobkowej wskazywały zły stan zdrowia, sytuację rodzinną bądź niekomfortowy dojazd do 
potencjalnej pracy. Co ciekawe nie wskazywali oni na niski poziom oferowanych wynagrodzeń.

4. Najczęściej uczestnicy programów prac społecznie użytecznych, gdy już znajdywali za-
trudnienie to w obszarach takich jak roboty budowlane, administracja publiczna, pozo-
stałe uprawy rolne, produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, produkcja 
pozostałych mebli, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

Roboty publiczne
1. Roboty publiczne okazały się negatywnie bądź nieistotnie statystycznie wpływać na szansę 

na potencjalne zatrudnienie.
2. Tego typu formą wsparcia objęte były najczęściej osoby znajdujące się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy. 
3. Bardzo często pracownicy robót publicznych byli także postrzegani przez pracodawców 

jako osoby o najniższej wydajności i zaangażowaniu. Stąd wpływało to także na ocenę tego 
typu formy aktywizacji.

4. Pracownicy robót publicznych po ukończeniu tego typu prac najczęściej ponownie trafiali 
na rynek pracy jako bezrobotni. Dodatkowo należeli oni do grupy osób najrzadziej poszu-
kujących jakichkolwiek form doszkalania czy podnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji 
i umiejętności.

5. Osoby, którym udawało się znaleźć zatrudnienie, najczęściej pracowały w obszarach ta-
kich jak kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, roboty budowlane, 
produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, pozostała działalność usługowa. 

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
1. Tego typu forma aktywizacji charakteryzowała się najwyższą skutecznością (ze wszystkich 

wcześniej wspomnianych elementów) w zakresie oddziaływania na zatrudnienie. Należy 
jednak wskazać, iż pozytywne efekty wraz z upływem czasu systematycznie malały, co 
oznacza, że nie stanowiły one gwarancji długookresowego zarobkowania dla wszystkich 
uczestników tego typu formy wsparcia.

2. Osoby objęte tym rodzajem wsparcia w aktywizacji należały do grupy najczęściej doszka-
lających się i podnoszących swoje kwalifikacje, kompetencje i umiejętności.

3. Co ciekawe, osoby, które otrzymały dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, 
należały do najrzadziej poszukujących zatrudnienia w późniejszym okresie, co potwierdza 
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jedynie trwałość utworzonego sobie miejsca pracy i skuteczność tego typu programów. 
4. Jednocześnie beneficjenci tego rodzaju programów należeli także do grona najczęściej 

wysyłających aplikacje dotyczące podjęcia zatrudnienia do pracodawców, a najrzadziej 
korzystających z programów pośrednictwa pracy. 

5. Uczestnicy tego typu programów najczęściej podejmowali pracę zarobkową w obszarach 
takich jak sprzedaż detaliczna, roboty budowlane, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosme-
tyczne, transport drogowy towarów, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 
restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, działalność agencji reklamowych, pozo-
stała działalność profesjonalna, pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
oraz produkcja piekarsko-ciastkarska. 

Wykres 2. Agregacja oddziaływania poszczególnych aktywnych programów rynku pracy 
w kontekście efektywności zatrudnieniowej

Źródło: Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym 2006, MPiPS, Warszawa 2006; 

Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finanso-

wanych z Funduszu Pracy w 2007 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, wrzesień 2008; Efektywność 

podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu 

Pracy w 2008 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, sierpień 2009; Efektywność podstawowych form 

aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 r., Warszawa, lipiec 2010; Efektywność podstawowych 

form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łago-

dzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, 

czerwiec 2011. Z. Wiśnieniewski, K. Zawadzki, Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Ekono-

miczny w Toruniu, Toruń 2011.
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Przedstawione powyżej fakty dotyczące 
poszczególnych form aktywizacji zawo-
dowej jednoznacznie wskazują, iż część 
z nich nie ma większego wpływu na za-
trudnienie, część z nich posiada nega-
tywny wpływ na zwiększanie szans na 
zatrudnienie bezrobotnych, a jedynie 
niewielka część okazuje się skutecznym 
rozwiązaniem w zakresie oddziaływania 
na sytuację osób bezrobotnych w kon-
tekście zatrudnienia. 

Tego typu sytuacje nie są jedynie zjawiskiem 
obserwowanym w badaniach naukowych. Co 
więcej, nie dotyczą one jedynie grup osób za-
mieszkujących obszary w sposób szczegól-
ny dotknięte bezrobociem i brakiem instytucji 
mogących skutecznie tworzyć nowe miejsca 
pracy. Przykładem kompletnej nieefektywności 
jakiekolwiek formy aktywizacji jest w Polsce sy-
tuacja społeczności romskiej. Ta mniejszość jest 
jedną z niewielu, której może dotyczyć problem 
dyskryminacji rasowej w Polsce. Dlatego nie 
sposób odmówić słuszności działaniom, które 
miałyby poprawić sytuację tej grupy obywa-
teli. Przedstawiciele tej mniejszości etnicznej 
wydają się jednak być kompletnie obojętni na 
wszelkiego rodzaju działania mające na celu 
ich integrację oraz aktywizację zawodową. 
Dla przykładu w jednym z miast lokal-
ne władze postanowiły przeznaczyć na 
ten cel aż dwa miliony złotych. Niestety 
działania te nie przyniosły żadnych efek-
tów, a żaden z przedstawicieli omawianej 
mniejszości nie podjął jakiejkolwiek pracy 
przez siedem lat27. Oznacza to, że nie tylko 
nie udało się osiągnąć celu, jaki założy-
li przedstawiciele lokalnych władz, ale 
także zmarnowano ogromną ilość czasu  
i środków publicznych. 

27 https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/234407-dwa-mln-zl-na-aktywizacje-zawodowa-
 cyganow-z-pulaw-poszly-w-bloto-zaden-rom-w-ciagu-7-lat-nie-podjal-pracy, 
 dostęp: 03.2022.
28 https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/pulawy-integracja-romow-moze-byc-
 trudna,n,1000188340.html, dostęp: 03.2022.
29 https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Decyzja%20Ministra%20-%20Program%20integracji%20
 na%202019%20rok.pdf, dostęp: 03.2022.

Dodatkowo oprócz prób aktywizacji zawodo-
wej mniejszości romskiej próbowano także 
oddziaływać na niezwykle ważny w kontekście 
przeciwdziałania biedzie aspekt, jakim jest edu-
kacja (w szczególności dzieci). Urząd jednego 
z miast postanowił w tym celu opracować de-
dykowany program i utworzyć specjalne sta-
nowisko „asystent edukacji romskiej”, którego 
głównym zadaniem było położenie nacisku na 
przekonanie dorosłych członków społeczności 
romskiej do potrzeby edukacji dzieci. Również 
tego typu inicjatywy lokalnych władz okazały 
się kompletnie nieskuteczne i nieefektywne28.

Przesłanek o braku efektywności działań na 
rzecz integracji i aktywizacji omawianej spo-
łeczności dostarcza także analiza poziomu 
wydatków publicznych na rzecz realizacji zadań 

„Programu integracji społeczności romskiej na 
lata 2014–2020”. W 2019 roku przyznano różnego 
rodzaju organizacjom dotacje o łącznej war-
tości blisko 10 milionów złotych29. Nie sposób 
jednak dostrzec wymiernych korzyści i efektów 
wynikających z tych działań.

Przykład mniejszości romskiej wydaje się szcze-
gólnie bolesny. Jak wynika z badań, wielu spo-
śród członków tej społeczności znajduje się  
w obiektywnie trudnej sytuacji. Jednocześnie 
próby pomocy okazują się całkowicie niesku-
teczne. Świadomość ponoszonych kosztów 
przez wszystkich obywateli na rzecz wąskiej 
grupy osób powoduje jedynie pogłębienie pro-
blemów i zaostrzenie konfliktów społecznych. 
Wskazuje to, że bardzo kosztowne działania 
aktywizacyjne mogą nie tylko być nieskutecz-
ne, ale nawet kontrproduktywne i pogłębiają 
problemy, które miały rozwiązać.
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Jak skutecznie motywować do wyjścia z biedy? 

Motywacja (z łac. motivus – ruchomy) to goto-
wość do podejmowania określonego działania. 
Motywowanie, procesy motywowania, systemy 
motywowania, a także zasady wywoływania 
zaangażowania u ludzi są jedynymi z najlepiej 
opisanych w teorii obszarów zarządzania30. 
Teorie, na których opierają się zalecenia, uznać 
można za trafne, wielokrotnie zweryfikowane 
w praktyce i skuteczne. Warto zatem posłu-
żyć się wybranymi spośród nich, aby prze-
analizować syntetycznie różnice pomiędzy 
ich stosowaniem w sektorze przedsiębiorstw 
i przez państwo.

Motywowanie kojarzy się wielu osobom  
z wynagradzaniem. Jest to podejście niepeł-
ne i mocno upraszczające, ale bez wątpie-
nia aspekt finansowy pracy i jej odwrotności  
w postaci braku środków do życia najbardziej 
przyciąga uwagę. Przedsiębiorstwa dla odpo-
wiedniego pozyskiwania, utrzymania i rozwoju 
pracowników przygotowują bardzo złożone 
systemy. Praca podlega wycenie (wartościo-
wanie stanowisk pracy dotyczy stanowisk,  
a ocena okresowa osób zatrudnionych na 
tych stanowiskach31), dzięki czemu tworzone 
są ścieżki kariery. Określają one zarówno wy-
sokość zarobków na poszczególnych stanowi-
skach, jak też dostęp do rozmaitych świadczeń 
pozapłacowych (benefitów). Inaczej mówiąc 
praca „trudniejsza” wynagradzana jest wy-
żej, niż praca „łatwiejsza”. Ustalanie wartości 
pracy prowadzone jest w oparciu o rzetelne, 

30 Przykładowo można wskazać dorobek takich autorów jak M. Juchnowicz, W. Kopertyńska,
 S. Borkowska, A. Pocztowski, T. Listwan, H. Kinowska i wielu innych.
31 Szerzej [w:] S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Wydanie II, Kraków 2004; 
 M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz, Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, 
 Warszawa 2006. 

znane od ponad 100 lat metody. Na wyższe 
wynagrodzenia (w postaci premii, nagród itp.) 
mogą liczyć pracownicy uzyskujący wysoką 
efektywność lub w inny sposób wybijający się 
ponad oczekiwania pracodawców. Te rozwią-
zania powodują, że pracownicy o najcenniej-
szych kompetencjach najwyższej efektywności  
i jakości pracy mają powody, aby nie zmie-
niać pracy, a także by się rozwijać zawodowo. 
Daje to bowiem możliwości uzyskiwania coraz 
wyższych dochodów. Początkowo różnice po-
między wynagrodzeniami uzyskiwanymi dzięki 
coraz bardziej rozwiniętym kompetencjom są 
nieznaczne, co wynika z ich dostępności na 
rynku pracy. Jednak w dalszych etapach ka-
riery stają się one coraz większe, gdyż najwyżej 
rozwinięte kompetencje są „dobrem rzadkim”.  
W ten sposób interesy pracownika i praco-
dawcy są zharmonizowane.

Warto podjąć refleksję, w jaki sposób państwo 
stara się harmonizować interesy swoich oby-
wateli. Po pierwsze, ustanawiane są minimalne 
stawki wynagrodzenia, które eliminują całko-
wicie z rynku pracy osoby, które w danej chwili 
nie posiadają kompetencji uzasadniających 
wypłacanie im wynagrodzeń równych mini-
malnemu. Tym samym osoby takie nie mają 
szans na pozyskanie odpowiednich kompeten-
cji dzięki pracy zawodowej i w efekcie pozostają 
biedne. Po drugie, uznawany w większości de-
mokratycznych państwach prawa za wzorcowy 
system podatkowy (podatek progresywny) 
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przynajmniej w założeniach jest systemem 
demotywacyjnym. Jego kształt powoduje, że 
osoby uzyskujące wysoką efektywność i cenne 
kompetencje mają być pozbawiane z założenia 
coraz większej części swoich dochodów. Nawet 
koncepcja podatku liniowego jest demotywują-
ca. Nie zmienia się bowiem fakt, że najbardziej 
kompetentni i efektywni pracownicy są karani 
poprzez wyższe podatki proporcjonalnie do 
dochodów. Dodatkowo, w mniejszym stopniu 
od osób niekompetentnych i nieefektywnych 
wykorzystują świadczenia oferowane przez 
państwo takie jak ochrona zdrowia czy system 
edukacji publicznej. Podsumowując, można 
stwierdzić, że system podatkowy oraz sposób 
wydatkowania pieniędzy podatników jest na-
rzędziem silnie demotywacyjnym w rozumieniu 
rozwoju gospodarki i skłania do ograniczania 
wysiłku zarówno w zakresie rozwoju kompe-
tencji, jak i wzrostu efektywności.

32 A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 72–81.
33 Szerzej w W. Tatarkiewicz, Historia filozofii T1, Warszawa 2005.

Wyjaśnienia motywacji i zaangażowania moż-
na znaleźć już w dziełach filozofów starożytnych, 
których opracowania są fundamentem naszej 
kultury. O istnieniu potrzeb i ich hierarchii pisali 
nie tylko Maslow32, McClelland, Alderfer, czy He-
rzberg, ale także Platon33. Cechą wspólną tych 
koncepcji jest to, że potrzeby ludzi układają się 
w hierarchię i zaspokojenie potrzeb wyższego 
rzędu jest możliwe po zaspokojeniu potrzeb 
niższego rzędu. Z tych przyczyn przedsiębior-
stwa wypłacają wynagrodzenia podstawowe 
(zaspokojenie potrzeb fizjologicznych), opła-
cają ubezpieczenia (medyczne, emerytalne), 
dbają o pozytywne relacje w pracy (przynależ-
ność), tworzą hierarchię służbową i/lub budują 
rozwiązania, które doceniają określone grupy 
ludzi np. wysoko kompetentni eksperci (sza-
cunek) i starają się, aby zadania realizowane 
w pracy były ambitne, kreatywne i rozwijające 
(samorealizacja).
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Firmy dbają o to, aby likwidować problemy 
szeroko rozumianej higieny, takie jak warunki 
pracy, wynagrodzenia podstawowe itp., bo ich 
rozwiązanie umożliwia pracownikom skoncen-
trowanie się na motywatorach, wywołujących 
zadowolenie.

W praktyce działania państwa są w stanie 
zapewnić osobom „biednym” bardzo wiele 
rozwiązań, które nie tylko są w stanie rozwiązać 
ich podstawowe problemy (unikanie głodu, 
sfinansowanie szkoły dla dzieci czy lekarza dla 
rodziny), ale także przy ich umiejętnym zasto-
sowaniu rozwiązywanie problemów wyższe-
go rzędu np. aktywność społeczna w ramach 
Centrów Aktywności Lokalnej, bezpłatne sieci 
bibliotek, atrakcyjne darmowe lub niskopłat-
ne wydarzenia kulturalne czy organizowane  
w domach kultury bogate atrakcje edukacyjne, 
rekreacyjne itp. W ten sposób praca nie jest 
już sposobem na uzyskiwanie motywacji. Co 
więcej, pracowanie bardzo utrudnia korzystanie  
z tego rodzaju atrakcji (podobnie jak z publicz-
nej ochrony zdrowia), gdyż najłatwiej jest je 
wykorzystywać z sukcesem w terminach uzna-
wanych zwyczajowo za „typowe godziny pracy”. 
Tego rodzaju postawom sprzyjają niektóre po-
pularne w ostatnich latach koncepcje jak np. 
minimalizm czy mocno i słusznie promowane 
koncepcje takie jak odpowiedzialne zakupy. 

Podstawowym problemem pracodawców nie 
jest zatem konkurencja z innymi o najbardziej 
kompetentnych pracowników, ale konkurencja 
z państwem o to, czy ludzie zechcą skorzystać 
z oferty pracy, czy też raczej ze swoich praw. 
Prawa te wynikają z międzynarodowych po-
rozumień i działań lokalnych. Wśród posiada-
nych przez obywateli praw można wymienić 
m.in. uprawnienia do: ubezpieczeń społecz-
nych, dostępu do kultury, swobodnego rozwoju 
osobowości, wypoczynku, wyżywienia, odzieży, 
mieszkania, opieki lekarskiej, świadczeń so-
cjalnych, ochrony, świadczeń dla swych dzieci, 

34 Na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, https://www.unesco.pl/fileadmin/ 
 user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, dostęp 03.2022.
35 Jan Paweł II, Księgi myśli i wiary T. 6 Praca, Axel Springer, Warszawa 2008.
36 Arystoteles, Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

bezpłatnej nauki, korzystania z postępu na-
ukowego itp.34.

Można bezsprzecznie stwierdzić, że państwo 
polskie tworzy obecnie bardzo korzystne wa-
runki dla zaspokajania potrzeb różnych po-
ziomów, przy czym dostęp do tych rozwią-
zań jest utrudniony dla osób pracujących. To  
w dużej mierze wyjaśnia niski poziom aktyw-
ności zawodowej Polaków i stosunkowo liczną 
grupę „osób trwale bezrobotnych”, które żyją 
także w dużych ośrodkach miejskich, w których 
bezrobocie nie istnieje od dekad. Jednocześnie 
pracodawcy skarżą się na brak chętnych do 
pracy. Niedobory kapitału ludzkiego zmuszeni 
są uzupełniać dzięki przybyszom z odległych, 
nieraz wysoce egzotycznych krajów. 

Promowaną koncepcją jest uznawanie pracy 
za wartość samą w sobie. W tej sprawie zgodni 
są zarówno i przedstawiciele nauk humani-
stycznych, jak inne autorytety, w tym religijne35. 

Jakkolwiek nie sposób odmówić racji przy-
najmniej części z ich argumentacji, to warto 
zauważyć, że stoi to w sprzeczności do za-
sad, które są fundamentem naszej cywilizacji,  
w której pracy nie uznawano za zadanie godne 
wolnego obywatela. Swój czas powinien on 
poświęcać raczej na doskonalenie cnót niż 
pracę36. Praca zawodowa słusznie kojarzy się  
z wysiłkiem, stresem, frustracją, rozwiązywa-
niem trudnych i niespodziewanych problemów, 
koniecznością wprowadzania do swojego życia 
wielu zmian oraz problemami, jakie tworzy 
dla zdrowia, utrzymania pozytywnych relacji 
rodzinnych i społecznych. 

Teoria oczekiwań wyjaśnia, że ludzie posiadają 
różne hierarchie wartości i wybierają rozwiąza-
nia, które optymalizują wysiłek względem ko-
rzyści. W przypadku osób, które mają niewielkie 
potrzeby i niewielkie kompetencje zawodowe 
zwyczajnie opłacalnym jest niepodejmowanie 
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wysiłków na rzecz zmiany swojego położenia. 
Jest to w dużej mierze niezależne od wysiłków, 
jakie podejmować mogą urzędnicy i pracow-
nicy służb zatrudnienia. Teoria wzmocnienia 
B.F. Skinner’a zakłada, że ludzie dostosowują 
swoje zachowania do bodźców, które na nich 
oddziałują37. Stosując tę koncepcję w prakty-
ce działania organizacji, zaleca się stosowa-
nie pozytywnych wzmocnień (np. pochwała, 
nagroda pieniężna) w przypadku zachowań 
pracowników zgodnych z oczekiwaniami. Po-
leca się także uczenie pracowników unikania 
zachowań niepożądanych oraz stosowanie kar 
w przypadku ich pojawienia się. Ma to na celu 
promocję działań zgodnych z oczekiwaniami  
i minimalizowanie zachowań, które mogą szko-
dzić organizacji i jej pracownikom. Nie jest to 
jednak jedyne zastosowanie tej teorii. Pomimo 
entuzjazmu dla pracy zdradzanego przez wielu 
uczonych należy zgodzić się, że nawet jeśli 
praca dostarcza licznych powodów do zado-
wolenia, to przysparza też wielu problemów. 
Można do nich zaliczyć konieczność rannego 
wstawania, wykazywania się punktualnością, 
realizację czynności trudnych, monotonnych, 
ciężkich fizycznie, narażenie na konflikty, fru-
strację i wiele, wiele innych. Uznając zatem 
za organizację rodzinę, można powiedzieć, że 
praca jest karą. Skutki tej kary dotyczą za-

37 B.F. Skinner, Science and Human Behavior, Harper Collins Publishers, 1965.

równo samej osoby pracującej, jak i członków 
jej rodziny. Między innymi osoba taka nie jest  
w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi 
swym najbliższym. Uzyskując pieniądze na życie 
dzięki niepracowaniu, osoby dostają pozytywne 
wzmocnienie i nagrodę za to, że nie pracują. 
Podjęcie pracy wiąże się z odebraniem tych 
przywilejów. Dodatkowo, w sytuacji, gdy bliscy 
i znajomi znajdują się w podobnej sytuacji, 
osoby takie mogą liczyć na silne wzmocnie-
nia zewnętrzne w postaci podziwu dla pozy-
skiwania środków na życie bez konieczności 
pracowania. Na długiej liście pozytywnych dla 
ludzi zjawisk znajdują się troska i współczu-
cie. Osoby w „trudnej sytuacji” bez wątpienia 
mogą liczyć na troskę i chęć pomocy ze strony 
otoczenia, a w tym funkcjonariuszy państwa. 
Co więcej, pracownicy instytucji publicznych,  
a w tym pracownicy urzędów pracy i ośrodków 
pomocy społecznej, nagminnie spotykają się 
z postawami roszczeniowymi. Osoby biedne 
świadome swoich praw często nie tyle proszą 
o pomoc, ile się jej domagają. Mechanizm ten 
tłumaczy nietypowe zastosowanie teorii Skin-
nera, której efektem jest zniechęcanie ludzi do 
poszukiwania zatrudnienia i koncentrowanie 
ich wysiłków na pozyskiwaniu alternatywnych 
wobec pracy źródeł finansowania potrzeb wła-
snych i swojej rodziny. 
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Jednym z możliwych rozwiązań jest negatywny 
wizerunek osoby żyjącej z pomocy innych. Tego 
rodzaju społeczna „kara” mogłaby być silnym 
motywatorem do podejmowania prób zmiany 
sytuacji. Obecnie jednak instytucje publicz-
ne starają się w żaden sposób nie naruszać 

„godności” obywatela. Wiele spośród nich nie 
używa już określeń typu „petent”, a zamienia 
je na określenie „klient”. Przynosi to rezultaty  
i wielu spośród „klientów” uzyskuje status „sta-
łych klientów”. 

Niewątpliwym źródłem motywacji jest dążenie 
do wyznaczonych celów. Istnieje cały szereg 
warunków, których spełnienie jest konieczne 
dla uzyskania silnej motywacji. Jednym z nich 
jest wiedza na temat możliwych sposobów 
osiągnięcia celu lub gotowość do rozwoju 
kompetencji w celu ich poznania. W przypad-
ku, gdy osoby pozbawione są zawodowych 
ambicji lub po prostu kojarzą pracę z długim 
szeregiem niekorzystnych dla siebie zjawisk 
jak np. konieczność uczenia się nowych, mało 
przydatnych w życiu prywatnym kompetencji 
(ogromna większość kompetencji zawodowych 
nie ma zastosowania w życiu prywatnym), ich 
celem może być przetrwanie, kontynuowanie 
dotychczasowego trybu życia i gromadzenie 
wszelkich dostępnych środków, które wyma-
gają niepodejmowania pracy (dopłaty, sub-
sydia, zapomogi, zasiłki, dopłaty do czynszu, 
energii elektrycznej itp.). Dotyczy to zarówno  

38 J.S. Adams, Equity theory: toward a general theory of social interaction, Academic Press NY, 
 New York 1976.
39 J. Wasilewski, T. Rostkowski, Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania, 
 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3 (49), 2018, s. 99–127.

formy finansowej, jak i pozafinansowej (dobra 
materialne, np. ubrania, jedzenie, podręczniki, 
sprzęt komputerowy, AGD itp. oraz wzmocnie-
nia psychiczne w postaci troski i współczucia).  
W takim przypadku należy oczekiwać, że osoby 
dostosowywać się będą do aktualnej oferty 
państwa adresowanej do konkretnych grup 
osób. Teoria Skinnera może powodować np. 
niechęć do zawierania małżeństw w sytuacji, 
gdy szczególnie wiele korzyści można uzyski-
wać dzięki faktowi wychowywania dzieci jako 

„samotny rodzic”. Dotyczy to również osób po-
zostających w stałych związkach, które jedynie 
nie powinny być formalizowane.

Warunkiem koniecznym do uzyskania motywa-
cji pracowników jest poczucie sprawiedliwości 
uzyskiwanych korzyści38. Zjawisko sprawiedli-
wości nie jest jednolite i obejmuje m.in. kryteria 
oceny sukcesu, procedury dostępu do korzyści, 
sposobów radzenia sobie z pogwałceniem 
norm sprawiedliwości, zakresu sprawiedliwości, 
a nawet subiektywnego odczuwania (poczu-
cia) sprawiedliwości oraz sposobu komuniko-
wania zasad, procedur i kryteriów. 

W wyniku przeprowadzonych w Polsce badań 
określono wiele kryteriów, które powinny być 
brane pod uwagę39. Stwierdzono także ogrom-
ne znaczenie poczucia sprawiedliwości dla 
skuteczności motywowania.

Wśród kryteriów istotnych dla osób pracujących w Polsce wyodrębniono:
1. Ostateczny wynik pracy (efektywność).
2. Zaangażowanie w pracę.
3. Wkład w osiągane rezultaty (np. zysk).
4. Ilość włożonej pracy.
5. Czas poświęcony na pracę.
6. Potrzeby więzi i relacji.
7. Staż pracy i zajmowane stanowisko.
8. Rola pełniona w organizacji poza stanowiskiem (np. naturalny lider).
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Zwykle systemy motywacyjne w organizacji 
uwzględniają pewną wiązkę powyższych kryte-
riów. Zastosowanie ich do oceny sytuacji osób 
niezatrudnionych jest bardzo skomplikowane. 
Można powiedzieć, że wszystkie środki na życie, 
jakie otrzymują od innych za pośrednictwem 
państwa i innych organizacji, można wyjaśnić 
jedynie poprzez potrzebę tworzenia więzi spo-
łecznych. Ich źródłem jest zatem współczucie. 
Wszystkie pozostałe kryteria osoby niepracu-
jące realizują negatywnie. Ich istnienie zani-
ża efekty gospodarcze narodu, konkurują oni  
z sukcesem o ograniczone zasoby dostępne 
dla wszystkich, ich postawa może zniechęcać 
do podejmowania wyzwań itp. 

Oczywiście powyższe nie uzasadnia odmowy 
wsparcia potrzebującym, ale w przypadku nad-
używania systemu wsparcia, grozi istotnymi 
negatywnymi konsekwencjami. 

Podsumowując, można powiedzieć, że działa-
nia państwa skutecznie demotywują obywateli 
do podejmowania pracy, a motywują do stałe-
go poszukiwania źródeł korzyści wynikających  
z niepracowania. Prowadzi to do „biedy”. Nieak-
tualne są obecnie w wielu krajach wyobrażenia 
ludzi biednych w roli umierających z głodu lub 
mających problemy z zaspokojeniem pod-
stawowych potrzeb. Oczywiście tego rodzaju 
przypadki zdarzają się, ale są one marginalne. 
Niewielki zasób kompetencji umożliwia oso-
bom „biednym” nie tylko trwanie w „biedzie”, 
ale także występowanie zjawiska „dziedzicze-
nia biedy”. Rzeczywiście, zasób umiejętności 
pozwalających przeżyć całe życie bez podej-
mowania pracy można uznać za specyficzne 
wiano. Dla osób pracujących niewyobrażalnym 
może być szczęśliwe życie w takich warunkach. 
Mając jednak na uwadze faktyczne pierwszeń-
stwo przynajmniej niektórych osób „biednych”  
w dostępie do usług publicznych (przedszkola, 
szkoły, życie kulturalne, aktywność sportowa  
i rekreacyjna, ochrona zdrowia itp.) uzyskiwanie 
szczęścia i spełnienia nie tylko jest możliwe, ale 
także dość łatwe. 

Oczywiście w sytuacji, gdy celem działań 
społecznych miałby być rozwój, należy po-
stulować radykalne zmiany w publicznym, ale 
także niepublicznym systemie pomocy oso-
bom biednym. 

W świetle nawet najbardziej podstawowej analizy 
dostępnych dla osób niepracujących korzyści, 
niski poziom aktywności zawodowej Polaków 
przestaje dziwić. Zdumiewać mogą jednak de-
cyzje o podejmowaniu aktywności zawodowej 
przez tak wiele osób oraz zgoda na finansowanie 
takiego systemu. Wyjaśnieniem tego fenomenu 
wydaje się kilka wzajemnie uzupełniających się 
faktów. Po pierwsze, w społeczeństwie występują 
osoby, które faktycznie uważają, że podjęcie 
zatrudnienia i samodzielne utrzymywanie przy 
życiu siebie i swych najbliższych jest ważnym 
obowiązkiem moralnym. Nieetyczne dla nich 
byłoby nadużywanie życzliwości i troski innych 
osób. Po drugie, część osób ma wysokie ambi-
cje finansowe i społeczne, których zaspokojenie 
wymaga nie tylko podejmowania aktywności 
zawodowej, ale znacznego zaangażowania  
w rozwój kariery. Po trzecie, obywatelom brakuje 
praktycznych umiejętności dotyczących pozyski-
wania korzyści z „biedy” (uzyskanie statusu osoby 
niepełnosprawnej, ubieganie się o mieszkanie 
komunalne, metody działania systemu ochrony 
zdrowia i opieki społecznej ułatwiające dostęp 
do korzyści). Po czwarte, zjawisko celowego nad-
używania systemów publicznych jest bardzo 
trudne do zbadania i pracujący obywatele nie 
znają jego skali. Jest to jedną z przyczyn braku 
protestów przeciwko tego rodzaju praktykom. Po 
piąte, w nowożytnych systemach demokratycz-
nych obywatele, którzy są płatnikami podatków, 
nie mogą być uznani za „lepszych” w zestawieniu  
z osobami żyjącymi z podatków. W sytuacji, gdy 
osób nieaktywnych zawodowo jest więcej niż 
pracujących i znacznie więcej niż podatników 
netto, osoby niepracujące są w sytuacji uprzy-
wilejowanej i w praktyce to one są „lepsze”, czy 
raczej uprzywilejowane. Ich przywilej polega na 
możliwości hojnego czerpania ze wspólnych za-
sobów bez jakiegokolwiek udziału w ich tworzeniu.
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Można zatem powiedzieć, że motywowanie 
ludzi do wychodzenia z „biedy” jest o tyle trud-
ne, że dla wielu osób jest w praktyce próbą 
skłonienia ich do pogorszenia własnej sytuacji. 
Należy zatem uznać, że jest to działanie nie-
etyczne w świetle obowiązujących wartości. 
Jest to też działanie bardzo mało skuteczne, 
bo osoby, których to dotyczy, znakomicie zdają 
sobie z tego sprawę. Doświadczają tego, co 
na co dzień dotyka pracowników zajmujących 
się przeciwdziałaniem „biedzie”, a w praktyce 
często raczej „wspieraniem biedy”.

Istnieje możliwość modyfikacji istniejących 
rozwiązań w taki sposób, aby zawierały one  
w sobie mechanizmy motywacji do podję-
cia pracy i podejmowania działań na rzecz 
rezygnacji ze statusu „biednego”, jednak  
w pełni skuteczne działania musiałyby być po-
przedzone zmianą fundamentalnych założeń 
nowoczesnego państwa prawa. 
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Osoby biedne w Polsce w sytuacji wojny 
w Ukrainie

Wybuch wojny w Ukrainie zaowocował ogrom-
nym zaangażowaniem Polaków na rzecz po-
mocy uciekinierom. Mało skuteczne działania 
biurokratycznych systemów publicznych zo-
stały uzupełnione przez oddolne, spontanicz-
nie koordynowane działania wolontariuszy, 
przedsiębiorstw, formalnych i nieformalnych 
grup społecznych. Naród, któremu próbowa-
no przypisywać w niedalekiej przeszłości brak 
empatii i chęci pomocy innym, wykazał się 
bezprecedensowym zaangażowaniem w po-
moc Ukraińcom. Działania te w małym stopniu 
wynikały z funkcjonowania systemów państwa, 
w większym zaś były szczerym działaniem re-
alizowanym w wyniku szczerej, wewnętrznej 
potrzeby pomocy. Z pewnością za wcześnie 
na ostateczne wnioski na temat powodów 
tego stanu rzeczy, ale jak się wydaje, można je 
przypisać m.in. następującym faktom:
1. Wojna w Ukrainie została uznana przez 

Polaków jako nieuzasadniona, brutalna  
i niemożliwa do wyjaśnienia i usprawiedli-
wienia napaść obcego mocarstwa (pro-
blem niezawiniony przez ofiary).

2. Wojna w Ukrainie dotyczy nie tylko wojsko-
wych, ale także cywili. Niszczone są budyn-
ki mieszkalne, przedszkola itp. (problem 
uzasadnia konieczność emigracji osób 
niebiorących udziału w walkach, tj. kobiet, 
dzieci, osób starszych i chorych).

3. Obserwacje praktyki potwierdzają, że  
o pomoc ubiegają się osoby, które nie 
mogą uczestniczyć w obronie kraju, a wie-
lu mężczyzn zdolnych do walki porzuciło 
bezpieczne warunki życia w Polsce celem 
uczestnictwa w wojnie (Ukraińcy nie nad-
używają masowo pomocy).

4. Doświadczenia ostatnich lat zbudowały 
pozytywny obraz Ukraińców jako cennych, 
zaangażowanych i kompetentnych pra-
cowników, co spowodowało ich maso-
wy udział w Polskiej gospodarce zarówno  
w usługach, jak i handlu czy produkcji 
(problem dotyczy osób wartościowych  
i unikających postaw roszczeniowych, ale 
łatwo asymilujących się w Polsce).

5. Doświadczenia ostatnich lat zbudowały 
pozytywny obraz Ukrainy jako państwa 
napadanego przez sąsiadów, ale dążą-
cego do pozytywnego rozwoju, reform  
i skłonnego do przyjmowania zestawu war-
tości zbliżonego do istniejącego w Polsce 
(problem dotyczy narodu podobnego do 
Polaków, a jego źródła są Polakom znane 
z historii).

6. Wojna dotyczy kraju bliskiego geograficz-
nie i kulturowo, a w ostatnich latach coraz 
więcej Polaków odwiedzało Ukrainę, cze-
mu sprzyjała rozwijająca się sieć połączeń 
transportowych m.in. lotniczych (problem 
dotyczy kraju znanego Polakom i trafiają-
cego do wyobraźni skojarzenia, że los, który 
dotyczy obecnie Ukraińców w przyszłości 
może być udziałem Polaków).

Tego rodzaju uczuć nie wzbudził niedawny eu-
ropejski kryzys migracyjny dotyczący osób  
o nieznanym, ale z pewnością odległym kraju 
pochodzenia, problemów, które trudno jest 
zrozumieć oraz norm kulturowych, które po-
wodowały, że wśród osób migrujących istotną 
grupę stanowili młodzi mężczyźni.
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Docelowa skala migracji Ukraińców do Pol-
ski nie jest znana. Wiadomo jednak, że należy 
oczekiwać wielomilionowej grupy osób oraz że 
uchodźcy będą zmuszeni pozostać w Polsce 
na dłużej.

Obecnie Ukraińcy wygrali bitwę o współczucie 
Polaków. Problemy, z którymi się borykają, pod 
każdym względem przebijają kłopoty rodzi-
mych osób ubogich. W konkurencji o zawsze 
ograniczone zasoby, jakie można przeznaczyć 
na pomoc, oczekiwania ubogich obywateli 
Polski, uzyskają niższy priorytet. 

Przybycie pracowitych i kompetentnych osób 
jest także dużą szansą dla polskiej gospodarki, 
która boryka się z niedoborem rąk do pracy. 
Dlatego wiele firm i instytucji od razu zaczęła 
podejmować działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej uchodźców. Wiąże się z tym na-
dzieja na rozwiązanie przynajmniej niektórych 
problemów lokalnego rynku pracy (np. niedo-
boru pracowników ochrony zdrowia, handlu czy 
produkcji). Charakterystyka demograficzna 
uchodźców z Ukrainy wskazuje jednocześnie, 
że wiele osób nie będzie w stanie podjąć pracy  
z racji niepełnosprawności czy wieku, a inni 
będą mogli pracować wyłącznie dzięki uzy-
skaniu dostępu do usług publicznych (ochrona 
zdrowia, przedszkola, szkoły itp.). Konieczność 
zapewnienia dostępu do usług publicznych 
oznacza konkurowanie o zasoby nie tylko  
z osobami żyjącymi wyłącznie ze świadczeń 
publicznych, ale także ze wszystkimi pozosta-

łymi. Dotyczy to także tych obszarów, które 
były oceniane negatywnie, zanim Ukraińcy 
przybyli do Polski (ochrona zdrowia, dostęp 
do przedszkoli i żłobków). 

Powyższe wskazuje, że poziom obiektywnej bie-
dy w Polsce gwałtownie się podniósł zarówno 
ilościowo (liczba osób), ale przede wszystkim 
jakościowo (skala problemów doświadczanych 
przez Ukraińców). Jak się wydaje, nie można li-
czyć na pozytywny bilans tego zjawiska, tj. spo-
łeczne korzyści z pracy uchodźców będą niższe 
niż koszty, jakie Polacy będą musieli ponieść 
w związku z wojną w Ukrainie. To oczywiście 
grozi wystąpieniem poważnych problemów 
społecznych, a w tym utratą sympatii, jaką 
obecnie cieszą się Ukraińcy w Polsce. 

Oznacza to jednak, że każde działanie, które 
może zaowocować ograniczeniem problemów, 
jest słuszne. Dotyczy to przede wszystkim jak 
najszybszego podjęcia pracy przez jak naj-
liczniejszą grupę uchodźców z Ukrainy w taki 
sposób, aby możliwie jak największy odsetek 
mógł się utrzymać bez pomocy Polaków lub  
z ograniczoną pomocą z ich strony. Skutecznym 
rozwiązaniem nie jest długotrwałe finansowa-
nie pobytu Ukraińców ze środków zewnętrznych 
(np. UE), bo może to doprowadzić do powstania 
bardzo poważnych, długookresowych proble-
mów takich jak możliwość uzyskiwania więk-
szego komfortu życia z tytułu niepracowania  
w Polsce niż podjęcia zatrudnienia lub powrotu 
na Ukrainę po zakończeniu wojny.
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Kluczowe wnioski – jak skutecznie 
przeciwdziałać biedzie?

Obecnie w Polsce, zgodnie z przyjętym podej-
ściem w zakresie pomiaru zjawiska ubóstwa, 
mamy trzy rodzaje ubóstwa (skrajne, względne, 
ustawowe). Na podstawie odpowiednich prze-
pisów prawa oraz badań prowadzonych przez 
Główny Urząd Statystyczny wiemy, że omó-
wione we wcześniejszych rozdziałach kwoty 
średniorocznego dochodu na obywatela dla 
poszczególnych rodzajów ubóstwa to odpo-
wiednio 640 zł – dla skrajnego, 799 zł – dla 
relatywnego oraz 701 zł – dla ustawowego. 
W odniesieniu do tak przyjętych kwot można 
stwierdzić, że obecnie w Polsce aż 2 mln oby-
wateli żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa 

– tj. sytuacji uniemożliwiającej zapewnienie 
choćby podstawowych potrzeb biologicznych. 
Czy taka sytuacja ma rzeczywiście miejsce  
i jest zgodna z prawdą? Istnieje wiele przesłanek 
świadczących o tym, iż nie. Wynika to z faktu, że 
przyjęte w Polsce kryterium średniomiesięcz-
nego dochodu na obywatela nie uwzględnia 
wielu czynników i możliwości, jakie posiadają 
i skutecznie wykorzystują obywatele naszego 
kraju w celu prowadzenia codziennego życia. 
Jak bowiem inaczej wyjaśnić fakt, iż zgodnie  
z obecnie przyjętymi wartościami wskaźników 
w grupie osób znajdujących się w skrajnym 
ubóstwie możemy znaleźć jednocześnie np. 
kobietę samotnie wychowującą kilkoro dzie-
ci, obciążoną zobowiązaniami po np. zmar-
łym członku rodziny, który był jednocześnie 
jej głównym żywicielem, jak również rodzinę, 
która bez najmniejszych problemów nie tylko 
jest w stanie zaspokajać podstawowe potrze-
by biologiczne, ale także stać ją na posiada-
nie i codzienną konsumpcję wielu dóbr, które  
w żaden sposób nie pasują do określenia „życie 
w skrajnej biedzie” (np. najnowszy telewizor, 
konsola do gier, znaczne ilości alkoholu czy 
wyrobów tytoniowych). Taka sytuacja wyni-

ka z faktu, iż przyjęte obecnie miary w żaden 
sposób nie uwzględniają ukrytych źródeł do-
chodu posiadanych przez tychże obywateli. 
Źródła te mogą z jednej strony być związane 
np. z życiem z dorobku innej osoby, spadku, 
ukrytego majątku itp. Z drugiej strony, ukry-
te źródła dochodu mogą wynikać także ze 
znacznego rozwoju tak zwanej szarej strefy, 
działalności na tak zwanym czarnym rynku  
i szerokiego wykorzystania możliwości pozy-
skiwania środków finansowych, dóbr i usług 
dostępnych nieodpłatnie za pośrednictwem 
państwa i organizacji pozarządowych. 

Za wysoce prawdopodobne uznać należy, iż 
część osób, które przy obecnych miarach są 
w gronie żyjących poniżej granicy skrajne-
go ubóstwa, tak naprawdę regularnie czerpie 
korzyści właśnie z różnego rodzaju ukrytych 
źródeł dochodu. 

Powszechne wyobrażenia na temat biedy 
ukształtowane w XIX i XX wieku są całkowicie 
nieaktualne i oczywiste jest, że dzisiejsza „bieda” 
nie ma wiele wspólnego ze skrajnym ubóstwem 
i faktyczna niedola ludzi w Polsce sprzed 100 
czy nawet 50 lat.

W oparciu o przeprowadzone analizy można 
wskazać dwie, skrajnie różniące się od siebie 
drogi rozwiązania problemu biedy. Pierwsza 
z nich bazuje na samodzielności obywateli  
i dotyczy propozycji wyjścia z biedy poprzez jak 
najszybsze pozyskanie kompetencji pozwala-
jących na niezależną od innych egzystencję  
i zaprzestanie korzystania z pomocy instytucji 
publicznych. Druga, która jest obecnie coraz 
intensywniej promowana, może być nazwana 
progresywną akceptacją trwałej zależności 
od innych.
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Kluczem do rozwiązania problemu zgodnie  
z pierwszą koncepcją jest redefinicja wszelkich 
kluczowych założeń. Z Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, Konstytucji i aktów prawnych 
niższej rangi wywnioskować można, że obywa-
tel ma niczym niezmącone prawa nie tylko do 
wolności wypowiedzi czy wolności osobistej, 
ale także do wszelkich korzyści, które stanowią 
motywację do podejmowania jakichkolwiek 
wysiłków niewynikających z osobistych ambicji. 
Dotyczy to dostępu do mieszkania, jedzenia, 
ochrony zdrowia, edukacji, kultury itp. Posiada-
jąc realny dostęp do wszelkich korzyści, ludzie 
tracą powody, dla których mieliby wykonywać 
jakąkolwiek pracę, podporządkowując się po-
trzebom innych. Można sobie wyobrazić uza-
leżnienie możliwości korzystania ze wszelkich 
usług publicznych wyłącznie dla osób, które 
pracują i przyczyniają się tym samym do ich 
sfinansowania. Problemem pozostaną jed-
nak osoby, które nie są w stanie z przyczyn 
obiektywnych rozwiązać samodzielnie swoich 
problemów.

Tragiczne bez wątpienia wydarzenia w Ukrainie 
i spowodowany wojną eksodus Ukraińców do 
Polski spotkały się nie tylko ze zrozumieniem, ale 
z masową potrzebą niesienia pomocy. Dostar-

czyło to także skutecznej recepty na odczuwane 
jako społecznie słuszne rozwiązanie problemu 
biedy w Polsce. Powinno ono obejmować:
1. Rozwiązania problemu biedy niezawinionej 

przez konkretne osoby i wykluczać z pomo-
cy osoby nadużywające systemu.

2. Niesienie pomocy tylko tym osobom, które 
nie mają szans na uzyskanie pomocy od 
kogoś innego (np. członków rodziny) lub 
samego siebie (np. osób starszych, które 
zamieszkując duże, drogie mieszkania lub 
posiadając inne cenne nieruchomości, de-
klarują, że nie stać ich na jedzenie lub leki).

3. Osoby nadużywające systemu muszą być  
z niego eliminowane i piętnowane w ten 
sam sposób, w jaki traktuje się innego ro-
dzaju zawodowych oszustów.

4. Osoby wykorzystujące pomoc państwa po-
winny dbać o swój wizerunek osób użytecz-
nych i prawych pomimo braku zdolności 
do samodzielnego utrzymania się. Z sys-
temu pomocy powinny być eliminowane 
osoby łamiące prawo lub w inny sposób 
zaburzające ład społeczny (np. uczest-
niczące w niekończących się imprezach 
towarzyskich na świeżym powietrzu lub 
powodujące częste konflikty kończące się 
interwencjami policji).



Warsaw Enterprise Institute 38

STOP biedzie!

5. Zakres pomocy powinien dotyczyć proble-
mów, które można uznać za obiektywnie 
uzasadnione i identyfikowane przez Po-
laków jako ważne i trudne problemy spo-
łeczne (potrzeba nadużywania alkoholu 
lub narkotyków z pewnością nie mieści się 
w tym katalogu).

6. Pomoc powinna dotyczyć osób wyznają-
cych podobne wartości do osób finansu-
jących system (chęć spędzanie z dziećmi 
czy przyjaciółmi możliwie jak najwięcej cza-
su nie jest przeszkodą w podejmowaniu 
zatrudnienia i innych niewymagających 
finansowania ze środków obcych osób 
metod poprawy swego bytu).

Bieda powinna być zdefiniowana jednoznacz-
nie jako brak środków do przetrwania, czyli 
problem ściśle ekonomiczny. Włączanie ja-
kichkolwiek dodatkowych elementów nie tyl-
ko utrudnia rozwiązanie problemu, ale także 
dotyczy skutków niedostatku środków eko-
nomicznych i/lub włącza w zakres problemu 

„biedy” rozmaite problemy niemożliwe do ja-
snego, precyzyjnego i obiektywnego określenia.  
W szczególności unikać należy używania okre-
śleń tak skrajnie subiektywnych jak „godność”. 
Jak wskazuje praktyka, „niegodnym” subiek-
tywnie może być uzyskiwanie niskich zasiłków 
dla bezrobotnych, ale absolutnie „godnym” 
jest symulowanie chorób, wyłudzanie środ-
ków publicznych i wieloletnie udawanie osób 
bezrobotnych w miastach w Polsce, w których 
bezrobocie nie istnieje od kilkunastu lat.

Koniecznym jest natychmiastowa rezygnacja 
z wszelkich działań, których praktyczna nie-
skuteczność została dowiedziona badaniami 
empirycznymi oraz tych działań, których całko-
wity koszt przewyższa całkowite korzyści (czyli 
większości „aktywnych” metod przeciwdziała-
nia bezrobociu i ubóstwu). Środki powinny być 
inwestowane, tj. wydatkowane w taki sposób, 
aby dawały pewność uzyskania odpowied-
niego zwrotu z inwestycji, czyli co do zasady 
działań zindywidualizowanych.

Niezbędnym zabiegiem jest również rezygna-
cja z pojęcia „osoba niepełnosprawna”. Coraz 
częściej używane jest pojęcie „osoba z niepeł-
nosprawnościami”. Z tego wynika, że obok „nie-
pełnosprawności” konkretna osoba dysponuje 
także „pełnosprawnościami”. Oznacza to, że 
zamiast koncentracji na identyfikacji zawodów, 
których konkretna osoba wykonać nie może, 
należy poświęcać uwagę na te zawody, do któ-
rych konkretna osoba posiada predyspozycje 
psychofizyczne. Wypłata renty może dotyczyć 
w takim przypadku np. rekompensaty obniżonej 
efektywności pracy spowodowanej ogranicze-
niami zdrowotnymi. Należy również rezygnować 
z wszelkich uogólnionych zaleceń np. skróco-
ny dzień pracy dla osób niepełnosprawnych.  
W praktyce zróżnicowanie problemów osób  
z niepełnosprawnościami jest ogromne i zależy 
nie tylko od stanu zdrowia, ale także od zakresu 
realizowanych zadań i warunków pracy.

Każdy rodzaj wsparcia powinien być definio-
wany jako krótkookresowy poza szczególnie 
trudnymi problemami zdrowotnymi, które po-
wodują, że faktycznie trafnym określeniem jest 

„osoba niepełnosprawna trwale niezdolna do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy”. Podobne 
wnioski dotyczą czasowych zwolnień z pracy 
wynikających ze specyfiki choroby i jej prze-
biegu. W chwili obecnej uzyskanie zwolnienia 
lekarskiego (L4) całkowicie wyklucza z możli-
wości podejmowania pracy także w sytuacji, 
gdy praca w skróconym wymiarze godzin lub 
praca odmiejscowiona może mieć istotne wa-
lory terapeutyczne. 

Mając na uwadze, że część problemów na 
drodze do usamodzielnienia się wynika z nieza-
leżnych czynników zewnętrznych, „krótkookre-
sowość” powinna być zależna od koniunktury 
gospodarczej i sytuacji zdrowotnej konkret-
nej osoby. 

Konieczna jest eliminacja wszelkich potencjal-
nych form uzależnienia od opieki państwa. Długi 
okres korzystania ze świadczeń wynikający 



Warsaw Enterprise Institute 39

STOP biedzie!

z niepodejmowania aktywności zawodowej 
powoduje rosnący logarytmicznie problem 
z powrotem do finansowej samodzielności i 
rezygnacji z przyzwyczajeń typowych dla osób 
nieaktywnych. Problemy te mogą się wzmac-
niać poprzez kontakt wyłącznie ze środowi-
skiem osób niesamodzielnych finansowo, co 
sprzyja powstawaniu subkultur o negatywnych, 
wobec podejmowania prób samodzielnego 
utrzymania się, postawach.

Długookresowo, poza eliminacją możliwości 
nieuzasadnionego życia z pracy innych, ko-
nieczne są zmiany systemu edukacji, która 
obecnie w małym stopniu przygotowuje do 
samodzielnego życia zawodowego i pozyski-
wania środków na utrzymanie. Problem w rze-
czywistości jest znacznie szerszy i należy uznać, 
że szkoły w zbyt małym stopniu przygotowują 
do samodzielnego życia w ogóle (wiedza me-
dyczna, prawna, ekonomiczna, społeczna itp.). 
Wymaga to bez wątpienia radykalnej zmiany 
obecnego systemu edukacji, rozpoczynając 
od innego zdefiniowania roli edukacji w społe-
czeństwie, przez metody, programy i postawy 
nauczycieli po nowe zdefiniowanie odbiorców 
usług edukacyjnych poprzez ich rozszerzenie 
z młodzieży na wszystkich obywateli i zatrud-
niających ich pracodawców. 

Niewątpliwie pomocną może być współpraca 
z przedsiębiorstwami, które w skuteczny spo-

40 T. Rostkowski, K. Szymański, Razem dla różnorodności w biznesie. Raport z badań, Warszawa 2020.

sób realizują działania na rzecz włączania do 
życia osób mających trwałe lub przejściowe 
problemy, co dotyczy nie tylko zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami, bazując na ich 
pełnosprawnościach, ale także skutecznych 
działań wobec osób już zatrudnionych (kobiety 
w ciąży, samotni rodzice, osoby opiekujące się 
zniedołężniałymi rodzicami i dziadkami itp.)40.

Konieczne do skutecznego zwalczania proble-
mu biedy są zmiany o charakterze fundamen-
talnym i obejmującym bardzo różne elementy 
działania państwa (wymienione na następnej 
stronie) od ochrony zdrowia, przez edukację, a 
kończąc na urzędach pracy i ośrodkach opieki 
społecznej. Nie oznacza to jednak, że niemożli-
we jest podjęcie skutecznych działań w bardzo 
krótkim okresie. 

Sama zmiana definicji zjawiska biedy nawią-
zująca do jej tradycyjnego, encyklopedycz-
nego znaczenia oraz zmiana sposobu dzia-
łania lekarzy z koncentracji na chorobach na 
koncentrację na leczeniu chorób łącznie ze 
wskazywaniem aktywności, do których nie ma 
przeciwskazań medycznych powinna o wiele 
lepiej ukierunkować swoje działania, przyczy-
niając się do samoistnego rozwiązania wielu 
problemów, które zostały stworzone poprzez 
niekontrolowane zachowania państwa po-
wodujące zwiększanie skali, a nie rozwiązanie 
problemów.
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Jakie działania należy podjąć 
by skutecznie zwalczyć problem biedy?

1. Przyjęcie definicji biedy powiązanej stricte z wymiarem ekonomicznym.
2. Eliminacja nieskutecznych i nieefektywnych form aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych i przeciwdziałania ubóstwu.
3. Rezygnacja z szufladkowania poszczególnych jednostek jako np. „osoby 

niepełnosprawne” i koncentracja na predyspozycjach psychofizycznych 
poszczególnych osób pozwalających na skuteczne zarobkowanie.

4. Eliminacja możliwości życia z pracy innych.
5. Zmiany w systemie edukacji.
6. Rola pełniona w organizacji poza stanowiskiem (np. naturalny lider).

Drugą drogą do rozwiązania problemu ubó-
stwa jest jego dalsze upowszechnianie poprzez 
zmianę definicji słowa „bieda” i włączenie do 
niej coraz nowych obszarów, które pozwa-
lają ludziom czuć się biednymi. Korzystnym 
jest przy tym, aby coraz mniejsza była różnica 
pomiędzy sytuacją osób, które pracują i poza 
opłaceniem podatków muszą także finansować 
kredyt na mieszkanie, wychowanie i edukację 
dzieci, ochronę zdrowia, dostęp do kultury itp. 
a osobami, które mają dostęp do tego rodzaju 
korzyści bez świadczenia pracy lub pracujące 
w bardzo ograniczonym zakresie.

W takim przypadku wydaje się konieczne pro-
mowanie takich koncepcji jak bezwarunkowy 
dochód minimalny, konieczność respektowania 
godności człowieka niezależnie od jego zacho-
wania, podnoszenie podatków, zwiększanie 
łącznych wydatków na walkę z biedą, wyklu-
czeniem społecznym itp.

Dzięki temu możliwe jest zwiększenie zainte-
resowania osób uczestnictwem w progresyw-
nych programach akceptacji trwałej zależności 
od innych. 

A co gdyby...

• wprowadzić bezwarunkowy dochód minimalny?
• uznać konieczność respektowania godności człowieka niezależnie od jego 

zachowania?
• podnieść podatki?
• zwiększyć łącznie wydatki na walkę z biedą, wykluczeniem społecznym itp.?
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Samo zwiększenie strumieni korzyści możliwych 
do uzyskania dzięki rezygnacji z pracy oraz 
zniechęcanie do pracy poprzez zwiększanie 
udziału podatków całkowitych w wynagrodze-
niu może nie być wystarczające. Konieczne są 
także działania edukacyjne w takich zakresach 
jak: możliwości uzyskania zaświadczeń po-
mocnych w uzyskiwaniu korzyści finansowych 
(lekarskie, policyjne, urzędnicze itp.), procedur 
pozwalających na uzyskiwanie mieszkania 
komunalnego, bezpłatnej opieki nad dziećmi, 
pożywienia, ubrań, minimalizm w praktyce, czyli 
sztuka uzyskiwania z życia możliwie najwięcej 
przy niewielkich nakładach pieniężnych. Wska-
zana jest także promocja rosnącej jakości usług 
publicznych, z której korzystanie ułatwione jest 
dzięki zaniechaniu pracy zawodowej i prób 
samodzielnego utrzymania się (Domy Kultury, 
ZOZ-y, biblioteki publiczne, Centra Aktywności 
Lokalnej itp.).

Niezbędne jest także wskazywanie nieetycz-
ności prowadzenia pracy zarobkowej poprzez 

41 Ayn Rand, Cnota egoizmu, Zysk i s-ka, 2015; Ayn Rand, Atlas zbuntowany, Zysk i s-ka, 2021.

wykorzystanie dorobku zarówno uczonych 
specjalizujących się w zwalczaniu indywidu-
alnej wolności i samodzielności jak też auto-
rów, którzy promowali indywidualizm i osobiste 
osiągnięcia41. 

Jak się wydaje, koncepcja progresywnej akcep-
tacji trwałej zależności od innych jest znacznie 
łatwiejsza do wprowadzenia. Nie wymaga prze-
cież wprowadzania nowych, innowacyjnych 
koncepcji. Przeciwnie, wpisuje się w rosnące 
potrzeby, coraz większej grupy osób i działa-
nia nowoczesnych demokratycznych państw 
prawa. Nie wymaga także odwagi, bowiem  
z pewnością znajdzie ona zrozumienie i poparcie 
w oczach większości, bez konieczności stosowa-
nia wyrafinowanych zabiegów promocyjnych. 
W konsekwencji zwalczenie problemu biedy 
możliwe będzie poprzez jej upowszechnienie do 
tego stopnia, że przestanie ona być problemem…

Oczywiście tylko jedna z tych dróg jest ważna 
rozważenia.
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