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WPROWADZENIE

Problematyka zamieszczonych w niniejszym numerze tekstów obejmuje trzy 
grupy zagadnień:

1) dobrostan i jakość życia,
2) zarządzanie w obszarze kreatywnym,
3) uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne współczesnej rodziny oraz

zagrożenia jej funkcjonowania.
Tematy te nie są dobrane przypadkowo: dobrostan człowieka można uwa-

żać za najważniejszy miernik rozwoju danej społeczności. Ludzkość wchodzi 
obecnie w okres cywilizacji postindustrialnej, w której szczególnymi dobrami są 
dobra pozamaterialne. Coraz częściej w dziedzinie nauk społecznych następuje 
więc przesunięcie od miar czysto materialnych do innych, równie ważnych – spo-
łecznych, takich jak przewidywana długość życia, opieka zdrowotna, prawa czło-
wieka, przestrzeganie demokracji, wolności obywatelskie, poziom wykształcenia, 
patologie społeczne i przestępczość oraz aspekty ekologiczne. Coraz też większa 
część dochodów jest obecnie przeznaczana na usługi związane z wypoczynkiem, 
rozrywką, podróżami, telekomunikacją oraz na usługi medyczne i edukacyjne, 
gdyż w istotny sposób podnoszą one jakość życia (czyli dobrostan).

Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest procesem, który 
w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku i związanej z nią demokraty-
zacji życia społecznego i decentralizacji państwa, nabrał szczególnie istotne-
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go znaczenia. Pomimo upływu dwudziestu lat nadal jest sporym wyzwaniem. 
Wprawdzie w rzeczywistości społecznej funkcjonuje wiele podmiotów formal-
nych i nieformalnych, w których świadomi swoich praw i obowiązków obywate-
le działają dobrowolnie realizując istotne cele społeczne dla dobra publicznego, 
jednak równolegle w dalszym ciągu istnieje też znaczna grupa obywateli nie-
aktywnych, nieznających swoich praw, biernie obserwujących zachodzące prze-
miany, a przez swą pasywną postawę partycypujących w biedzie, a nie w dobro-
bycie. W aktywizacji tej grupy osób do działania szczególną rolę może odegrać 
poradnictwo obywatelskie, które poza doraźną pomocą klientowi w rozwiązaniu 
jego problemu, uczy samodzielności, dostarcza niezbędnej wiedzy, motywuje, 
wytrąca z apatii czy wyuczonej bezradności. Z drugiej jednak strony społeczny 
dobrostan może być osiągany tylko przez wspólny wysiłek ludzi w pracy i dzia-
łalności społecznej.

Do pierwszej grupy tematycznej należy artykuł Dariusza Jurusia, Elementy 
psychologii pozytywnej w nawiązaniu do rozważań Arystotelesa. Test ten odnosi się 
do teoretycznych i fi lozofi cznych podstaw dobrostanu i jakości życia człowieka. 
Z jednej strony ów dobrostan i jakość życia są głównymi zagadnieniami, który-
mi zajmuje się obecnie psychologia pozytywna. Z drugiej jednak, autor słusznie 
zwraca uwagę na to, ze problematyką tą zajmował się już Arystoteles. On właśnie 
wprowadził kluczowe pojęcie eudajmonii, która jest najbardziej szeroko i głęboko 
jednocześnie rozumianym odpowiednikiem pojęcia dobrostanu. Jeden z głównych 
twórców psychologii pozytywnej, Martin Seligman, uważał że dla niego teksty 
fi lozofi czne były „zbyt subiektywne” i brakowało w nich „sceptycznego spojrze-
nia”. Dariusz Juruś stara się jednak udowodnić, że ujęcie Arystotelesa jest dale-
kie od subiektywizmu i że może być ono cenne także i w czasach współczesnych. 
Arystotelesowska psychologia pozytywna jest więc przede wszystkim praktyką 
kształtowania charakteru, budowaną na fundamentach rozumności, wiodącą do 
dobrego i szczęśliwego życia. Jest zatem związana z podstawowymi wartościami, 
którymi zajmuje się współczesna psychologia pozytywna, takimi jak cnoty moral-
ne, mądrość i szczęście.

Do tego obszaru badawczego należy też zaliczyć artykuł Marzeny Lelek 
i Leszka Pawłowskiego, Koszty zdrowotne i społeczne przemocy domowej wo-
bec kobiet. Jest on tym bardziej istotny, że przemoc domowa stanowi poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa obywateli współczesnej Europy. Według Rady Euro-
py, co czwarta Europejka doświadcza przemocy domowej w którymś momencie 
swojego życia. Ogromne są też koszty tego zjawiska. Badacze brytyjscy, wyko-
rzystując metodologię opracowaną dla liczenia kosztów przestępstw, oszacowali 
całkowity koszt przemocy domowej występującej w Wielkiej Brytanii na ok. 23 
miliardy funtów rocznie w roku 2001 i ok. 16 miliardów w roku 2008. Na pod-
stawie danych z najnowszego piśmiennictwa, Marzena Lelek i Leszek Pawłow-
ski przeprowadzili analizę zjawiska przemocy domowej wobec kobiet w dwóch 
wymiarach: psychologiczno-medycznym i społeczno-ekonomicznym. W wymia-
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rze psychologiczno-medycznym praca odnosi się głównie do pojęcia „zespołu 
bitej kobiety” wprowadzonego przez L.E. A. Walker. Wedle autorów, termin ten 
w świetle badań okazał się niespójny, gdyż u kobiet podlegających przemocy 
domowej obserwuje się bądź objawy PTSD (zespół stresu pourazowego), bądź 
charakterystyczne dla depresji albo zespołów lękowych. W wymiarze społeczno-
-ekonomicznym praca przedstawia wyniki wskazujące na spadek tolerancji dla 
przemocy wobec kobiet w krajach UE oraz wzrost „czujności społeczeństwa” 
na ten rodzaj patologii. Badania dowodzą, że rozszerzanie sieci instytucjonalne-
go wsparcia dla ofi ar przekłada się na obniżenie wskaźnika przemocy domowej, 
co znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów ekonomicznych związanych 
z tym patologicznym zjawiskiem.

Drugi obszar tematyczny otwiera tekst Andrzeja Mirskiego, Zarządzanie w 
sektorze gospodarki kreatywnej. Został w nim podjęty ważny współcześnie pro-
blem, jakim jest ekonomia/gospodarka kreatywna. Jest ona bowiem najważniej-
szym obszarem współczesnej gospodarki. Wymaga nowego podejścia w dzie-
dzinie zarządzania, które autor proponuje nazwać zarządzaniem kreatywnym. 
Pojęcie gospodarki kreatywnej jest dosyć rozpowszechnione w analizach eko-
nomicznych. Termin creative economy wprowadził w 2001 roku John Howkins 
w swojej książce na temat związków między kreatywnością a ekonomią. Według 
niego, ani kreatywność, ani ekonomia nie są pojęciami nowymi, natomiast nowa 
jest natura i zakres związków między nimi, oraz to, jak połączone ze sobą, budują 
wyjątkową wartość i bogactwo ekonomii. Howkins proponował zdefi niowanie 
gospodarki kreatywnej jako „transakcje przy użyciu produktów kreatywnych” 
Do kluczowych „przemysłów” gospodarki kreatywnej zaliczył wydawnictwa, 
radio i telewizję, muzykę z przemysłem fonografi cznym, fi lm z przemysłem ki-
nematografi cznym, design, produkcję zabawek i gier, gry wideo, architekturę, 
sztuki performatywne, sztuki wizualne, rzemiosło artystyczne, reklamę i – co 
bardzo istotne, także naukę jako całość, programy komputerowe oraz szybko 
rosnący sektor badań i rozwoju. Do gospodarki kreatywnej autor zaliczył więc 
wszystkie produkty, które są objęte przez prawo autorskie i patentowe, a więc 
produkty kulturalne, produkty nauki i innowacji (ale także mody, programów 
komputerowych, turystyki czy sportu). Andrzej Mirski następujące cechy dóbr, 
działań, produktów i wartości zaliczył do kreatywnych:

1) zasadniczo mają charakter publiczny,
2) przynoszą pozytywne efekty zewnętrzne, działają zewnętrznie prorozwo-

jowo,
3) przynoszą pozytywne efekty wewnętrzne i przynajmniej potencjalnie zna-

czące pozaekonomiczne korzyści twórcy, działają wewnętrznie prorozwo-
jowo,

4) mają zasadniczo charakter informacyjny, choć zwykle ulegają jakiejś for-
mie zmaterializowania, powodują znaczący i wartościowy przyrost infor-
macji,
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5) mają charakter autorski, przez co przysługiwać im powinny odpowiednie
prawa autorskie.
W trzecim obszarze tematycznym znalazły się teksty: Konfl ikty w rodzi-

nie i ich konsekwencje psychospołeczne Weroniki Zaremby, Zadania samorzą-
du terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie Jacka Z. Szwai oraz Poradnictwo 
obywatelskie jako aktywizująca forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom 
Mariusza Parlickiego.

Szczególnie ważny i interesujący jest artykuł Weroniki Zaremby. Kon-
fl ikty są bowiem nieuniknione nawet w najbardziej harmonijnym życiu rodzi-
ny. Rodzaj konfl iktów oraz sposoby ich rozwiązywania uzależnione są przede 
wszystkim od dojrzałości psychicznej osób w nich uczestniczących. W sytuacji, 
gdy nie udaje się rozładować napięć i konfl iktów, dochodzi do kryzysu małżeń-
stwa czy rodziny, charakteryzującego się tym, że istotne potrzeby małżonków 
czy rodziców i dzieci, nie są zaspokojone na wymaganym poziomie. Niektóre ro-
dzaje kryzysów mogą prowadzić do dezintegracji małżeństwa i rodziny. Oznacza 
to osłabienie ich wewnętrznej spoistości, a wszystkie rodzą stan dezorganizacji, 
charakteryzujący się zaniedbaniem obowiązków względem siebie i względem 
dzieci, czego konsekwencją jest rozpad grupy małżeńsko-rodzinnej. Z punku 
widzenia formalnego wyraża się on rozwodem albo separacją. Każdy rozpad 
małżeństwa, potwierdzony orzeczeniem sądowym o rozwodzie, oznacza zara-
zem rozwód uczuciowy, psychiczny, ekonomiczny i rodzicielski. W jego konse-
kwencji osłabia się lub unicestwia więzi uczuciowe, następuje podział własności 
między rozwodzące się strony i zazwyczaj wyłączenie jednej z nich z opieki nad 
nieletnimi dziećmi.

Przeciwdziałanie konfl iktom dezintegrującym polegałoby, według autorki, 
na tworzeniu wspólnoty rodzinnej, rozwijaniu właściwej komunikacji w rodzi-
nie, a przede wszystkim na odpowiednim przygotowaniu młodego człowieka do 
życia w społeczeństwie, małżeństwie i rodzinie.

Do problematyki konfl iktów i kryzysu w rodzinie nawiązuje również tekst 
Mariusza Parlickiego. Odnosi się on jednocześnie do bardzo ważnego z punktu 
widzenia społecznego zagadnienia demokracji obywatelskiej. Potrzeba wspiera-
nia rodziny przez państwo uznana jest za jedną z fundamentalnych zasad, za-
równo według standardów międzynarodowych, jak i w regulacjach krajowych. 
Autor powołuje się zarówno na Europejską Kartę Socjalną, jak i Konstytucję 
RP, w której czołowe miejsce zajmuje art. 18, stanowiący, że rodzina znajduje się 
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule omówiono zadania 
jednostek samorządu terytorialnego i jej administracji w przypadkach zaistnie-
nia sytuacji kryzysowych w rodzinie w granicach wyznaczonych przez przepisy 
ustrojowego, materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Cel tych za-
dań wskazuje, że są one podejmowane przede wszystkim po to, aby umożliwić 
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wynikających czy też 
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spowodowanych kryzysem w rodzinie. Powyższe zadania podejmowane są wte-
dy, gdy rodzina sama, bez udzielonego jej wsparcia, nie jest w stanie przywrócić 
stabilności i równowagi wewnątrzrodzinnej. Omawiane zadania podejmowane są 
w obrębie pomocy społecznej, będącej instrumentem polityki społecznej państwa. 
Spośród możliwych rozwiązań autor uznał za celowe omówienie zadań, których 
wykonanie ustawowo powierzono gminom, powiatom i samorządowi wojewódz-
kiemu. Łączą się one przede wszystkim z takimi działaniami, które w sytuacjach 
kryzysowych pozwalają zapewnić odpowiednią opiekę nad rodziną i dziećmi. 
Natomiast ingerencja państwa wyraża się w tych przypadkach przede wszyst-
kim w działalności orzeczniczej sądów w sprawach rodzinnych i postępowaniu 
w sprawach nieletnich, działaniach organów ochrony prawnej oraz kuratorskiej 
służby sądowej. Działania realizowane w zakresie pomocy instytucjonalnej autor 
artykułu analizuje z różnych punktów widzenia, zwracając uwagę głównie na 
trzy kwestie, a mianowicie: charakter i rodzaj zadań wyznaczonych jednostkom 
samorządu terytorialnego, formy działania organów i aparatu tych jednostek oraz 
organizację i procedurę.

Bardzo ważny jest artykuł Jacka Z. Szwai, poświęcony poradnictwu oby-
watelskiemu jako formie pomocy jednostkom i rodzinom. Przedstawiono w nim 
ideę, defi nicję oraz historię rozwoju w Polsce poradnictwa obywatelskiego. Autor 
podkreślił wartość poradnictwa obywatelskiego jako formy wsparcia aktywizu-
jącego jednostki i rodziny do działań na rzecz przezwyciężania sytuacji trudnych 
i kryzysowych. Poradnictwo obywatelskie stanowi odpowiedź społeczeństwa 
obywatelskiego na potrzeby tych jednostek i rodzin, które dostrzegając swą 
niewiedzę i bezsilność, podejmują działania zmierzające do uzyskania pomocy, 
merytorycznego wsparcia przy rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo 
obywatelskie uczy, że każdy obywatel ma prawo znać prawo i że w dochodze-
niu swoich praw nie jest osamotniony, może liczyć na profesjonalne wsparcie, 
na rzetelną, aktualną i pełną informację, na bezstronność doradcy. Poradnictwo 
obywatelskie jest szkołą społeczeństwa obywatelskiego. Wyedukowany, świado-
my swoich praw i obowiązków, aktywny i zaradny obywatel, wzmacnia bowiem 
wspólnotę, której jest członkiem, a jego aktywna postawa działa inspirująco na 
pozostałych członków społeczeństwa, którzy nabierają wiary, że z problemem 
można sobie poradzić.

Rozwój poradnictwa obywatelskiego powinien być postrzegany jako jeden 
z istotnych warunków rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Sposoby roz-
wiązywania problemów, które dziś stanowią najczęstszą grupę zgłaszanych do 
doradców obywatelskich spraw, powinny z czasem stać się wiedzą powszechnie 
znaną, a za sprawą organizacji poradniczych, znaczna część tych problemów po-
winna zostać rozwiązana przez zmianę niewłaściwej kultury organizacyjnej fi rm 
i instytucji, strategii i struktury działających podmiotów, czy wreszcie poprzez 
zmianę wadliwego prawa.
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Podsumowując, wszystkie umieszczone w niniejszym numerze „Państwa 
i Społeczeństwa” artykuły wnoszą istotne informacje dotyczące funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy oraz na temat rozwiązywania 
konfl iktów i zwiększania jakości życia obywateli w nowoczesnym, demokratycz-
nym państwie.


