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Wychowanie obywatelskie

4

(vs. Edukacja obywatelska)

I. Definicja – wychowanie człowieka do życia w społeczeństwie

obywatelskim i przygotowanie do roli O B Y W A T E L A.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

II. W Polsce przedmiot nauczany w gimnazjum i liceum.

Część przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ( w tym także

wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie do aktywnego

udziału w życiu gospodarczym i społecznym). Kształtowanie

uczestnictwa w kulturze.

III. Obszar badań naukowych: socjologia, psychologia społeczna,

nauki prawne, etyka, socjologia moralności, historia.

IV. Kanony: Konstytucja, ustawy i kodeksy (w tym zawodowe),

kodeksy i kanony wyznaniowe (Katechizm, Ewangelia, Koran,

Tora, Kodeksy Buddyjskie); ustawy, traktaty i kodeksy UE i ONZ.



Kompetencje obywatelskie
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I. Zakres pojęciowy i poziom wiedzy obywatelskiej (oczekiwany):

1) demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa

obywatelskie;

2) znajomość współczesnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych,

historia wydarzeń;

3) świadomość celów, wartości i polityk;

4) znajomość integracji europejskiej i struktur UE oraz ich głównych

celów i wartości;

5) świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.

II. Uczestnictwo w działaniach publicznych (także umiejętności w tym

zakresie).

III. Kompetencje dają możliwość pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim.



Edukacja obywatelska w Europie
Aktywne zaangażowanie obywateli, szczególnie młodych, w życie polityczne

i społeczne stanowi obecnie priorytet zarówno w Europie, jak

i w poszczególnych krajach. Kompetencje społeczne i obywatelskie są

wymieniane jako jeden z ośmiu elementów składających się na kompetencje

kluczowe kształtowane w ramach procesu uczenia się przez całe życie

(według definicji Parlamentu Europejskiego z 2006 r.).

Dla Polaków i przyszłości Polski kluczowe znaczenie ma ŚWIADOMOŚĆ

EUROPEJSKA ( uczestnictwo w życiu Europy, bezpieczeństwo dla kraju,

praca wszędzie, fundusze spójności, diagnostyka geofizyczna, ekonomiczne,

społeczna, układ z Schengen).
Ź r ó d ł o: Edukacja obywatelska w Europie. EURYDICE. Warszawa: Krajowe Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji 2012.
Sieć Eurydice dostarcza informacji i analiz europejskich systemów edukacji
i krajowych polityk edukacyjnych. Od roku 2011 składa się z 37 biur krajowych w 33
krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” (kraje
członkowskie UE, EOG oraz Chorwacja i Turcja) i jest koordynowana oraz
zarządzana przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli, która przygotowuje publikacje porównawcze
i bazy danych.
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Edukacja obywatelska w Europie (cd.)

Edukacja obywatelska jest w raporcie rozumiana jako te aspekty edukacji

szkolnej, które przygotowują uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu

społecznym i wyposażają ich w niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy

umożliwiające wnoszenie znaczącego wkładu w rozwój i dobrobyt

społeczeństwa. Definicja obejmuje nie tylko proces dydaktyczny

zachodzący w klasie, ale także praktyczne doświadczenia z codziennego

życia szkoły i lokalnej społeczności.

Możliwość kształcenia w całej Europie, dostęp do nauki, dorobku

i placówek naukowych ,praktyki, studia multi kierunkowe.

Ź r ó d ł o: Edukacja obywatelska w Europie. EURYDICE. Warszawa: Krajowe Biuro Eurydice Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji 2012.
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Edukacja obywatelska w Europie (cd.)

Ź r ó d ł o: Edukacja obywatelska w Europie. EURYDICE. Warszawa: Krajowe Biuro Eurydice Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji 2012. 8

Programy muszą uwzględniać uwarunkowania 

wielonarodowe w kształceniu historycznym.



Edukacja obywatelska w Europie (dok.)  

Ź r ó d ł o: Edukacja obywatelska w Europie. EURYDICE. Warszawa: Krajowe Biuro Eurydice Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji 2012. 9

(cd.)(cd.)

Programy muszą uwzględniać uwarunkowania 

wielonarodowe w kształceniu historycznym.



Przykładowy schemat lekcji obywatelskiej
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Jak być gospodarnym? Jak planować budżet?

I. Cele:

1) rozwinięcie umiejętności planowania oraz świadomości korzystania

z funduszy publicznych;

2) uczniowie uczą się zarządzać swoimi pieniędzmi;

3) ustalenie priorytetów wydatkowych;

4) nauka osiągania kompromisu.

II. Wprowadzenie: opis zarządzania finansami (budżet domowy, budżet firmy,

lokalny, regionalny, państwowy). Inicjacja burzy mózgów. Ustalenie cech

sprzyjających zarządzaniu finansami (5–10 minut).

III. Samodzielna praca uczniów — propozycje do budżetu klasy:

1) grupa ustala 10 celów i określa ich kolejność,

2) prezentacja wyników,

3) podział zasobów.

IV. Podsumowanie.

V. Inne tematy: media, prawa człowieka, społeczność lokalna i samorząd,

postawa obywatelska.



Edukacja w Polsce wg szczebli kształcenia

Ź r ó d ł o: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017. Red. D. Rozkrut. Warszawa: Główny Urząd 
Statystyczny  2017, s. 198. 11



Ustawiczne szkolenie zawodowe

Nabycie nowych umiejętności lub rozwijanie i ulepszanie już istniejących, przynajmniej
w części finansowane przez przedsiębiorstwo, skierowane do załogi zatrudnionej na
umowę o pracę lub do osób, których praca przynosi przedsiębiorstwu zysk, takich jak
nieopłacani członkowie rodzin i pracownicy dorywczy. Musi być zaplanowane
i organizowane z zamysłem nauczania.

Formy kształcenia:
burza mózgów (koła jakościowe), coaching, e-learning (nauka z wykorzystaniem
Internetu), instruktaż na stanowisku pracy, konferencja, kształcenie na odległość,
kształcenie nieformalne, kurs, mentoring (wychowanie), początkowe (wstępne)
szkolenie zawodowe, rotacja na stanowiskach pracy, samokształcenie, seminarium,
trening, warsztaty szkoleniowe.
Ogromne znaczenie w kształceniu i samo kształceniu mają wszystkie media, a w tym
wpływające na ośrodki podkorowe, działające poza świadomością oraz media fałszywe.

Definicja ustawicznego szkolenia zawodowego
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Jacy jesteśmy? W co wierzymy?

Najważniejsze warunki udanego życia

13

Wyszczególnienie
1992 2000 2013 2015

w %

Zdrowie 59,6 62,9 65,3 67,0

Udane małżeństwo 56,3 58,0 50,3 50,3

Dzieci 52,3 43,4 46,1 48,7

Praca 26,6 30,8 32,1 30,0

Pieniądze 37,2 39,2 29,0 28,3

Opatrzność, Bóg 16,7 16,0 12,9 13,1

Przyjaciele 4,7 4,6 10,6 11,6

W 2015 r. w dalszej kolejności: uczciwość (9,9%), pogoda ducha (9,5%),

życzliwość i szacunek ludzi (7,2%), silny charakter (6,3%), wolność

i swoboda (6,0%), wykształcenie ( 5,2%).

Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.



Jacy jesteśmy? W co wierzymy?

Od kogo lub od czego zależało, że rok poprzedni był udany?

14

Jesteśmy „kowalem” własnego losu.

Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Od kogo 

(od czego) zależy?

Rok udany Rok nieudany

2000 2015 2000 2015

w %

Od innych ludzi 24,0 26,6 27,0 34,9

Od losu 43,6 36,7 46,6 54,4

Od władz 11,9 2,7 52,2 19,3

Ode mnie 82,8 81,6 32,4 33,3

Los jest przeciwny nam.



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (cd.)

Ogólna orientacja życiowa  czyli co naprawdę nas „kręci” w życiu?

15

Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

MATERIALIZM ZAKUPOHOLIZM

Miarą sukcesu w życiu jest posiadanie

dóbr (2013 r. — 0,836; 2015 r. — 0,863)

Kupowanie rzeczy, które nie mają 

praktycznego znaczenia 

(2013 r. — 0,785; 2015 r. — 0,788)

Podziwianie ludzi, którzy mają drogie 

domy, samochody i ubrania 

(2013 r. —0,802; 2015 r. — 0,860)

Samo robienie zakupów sprawia mi 

prawdziwą przyjemność 

(2013 r. — 0,841; 2015 r. — 0,851)

Lubienie posiadania rzeczy, których inni 

mogliby nam zazdrościć 

(2011 r. — 0,723)

Generalnie przywiązywanie dużej wagi 

do dóbr materialnych 

(2011 r.  — 0,744; 2013 r. — 0,747)

Osoby o nastawieniu materialistycznym  gorzej oceniają swoje dotychczasowe życie, są mniej szczęśliwe, 

wykazują częściej  skłonność do samobójstw.

Do pomiaru orientacji materialistycznej użyto skróconej skali Richins i Dawsona (1992)



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (cd.)

Stosunek do dobra wspólnego 

16

Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Wyszczególnienie

Nie obchodzi Obchodzi

2011 2015 2011 2015

w %

Ktoś płaci mniejsze podatki niż

powinien 24,9 22,5 68,8 71,3

Jazda na „gapę” – kolej,

autobus, tramwaj itd. 23,6 22,0 71,4 72,6

Pobieranie niesłusznie zasiłku

dla bezrobotnych 18,5 17,6 75,9 77,0

Wyłudzona renta 18,7 17,9 74,4 75,7

Wyłudzenie ubezpieczenia

społecznego 19,8 18,6 72,7 73,9

Na jakie cele się orientujemy?



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (cd.)

Stosunek do dobra wspólnego – wskaźnik wrażliwości na dobro publiczne 

(im wyższy wskaźnik tym większa wrażliwość na dobro publiczne).

17

Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Na jakie cele się orientujemy?

Procent osób wrażliwych w różnych grupach społecznych

Wiek: 

do 24 lat                32,7 43,3

65 lat i więcej        54,0     54,0

Miejsce zamieszkania:

miasta        49,3—59,6 49,7—63,0

wieś                      42,8 46,2

Wykształcenie 42,5—61,0      43,4—63,3

Status społeczny:

sektor publiczny    57,7 58,8

uczniowie 

i studenci     34,9 47,6

renciści                 44,3 49,4

rolnicy                   47,4 52,1

bierni zawodowo  43,4 43,1

2011 2015



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (cd.)

Odsetek osób uczestniczących w nabożeństwach i innych uroczystościach religijnych co 

najmniej 4 razy w miesiącu i modlących się co Boga w trudnych sytuacjach

18

Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Na jakie cele się orientujemy?

Religijność rośnie wraz z :

 Wiekiem

 Zmniejszaniem się miejscowości

zamieszkania

 Wędrówką na wschód (max. to 

podkarpackie i lubelskie)

 Spadkiem wykształcenia

 Spadkiem dochodów

 Spadkiem statusu (rolnicy, renciści)



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (cd.)

Ofiary i sprawcy 
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Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Na jakie cele się orientujemy?

Wyszczególnienie
2011 2015

w %

O F I A R Y

Kradzieży 2,8 2,1

Napadu i pobicia 0,7 0,7

Włamania 1,5 1,1

S P R A W C Y

Oskarżony w sprawie cywilnej 0,6 0,6

Oskarżony w sprawie kryminalnej 1,1 1,1

Zatrzymany przez Policję 3,3 3,1

Bliska osoba miała kłopoty 2,7 1,9

Sprawa kolizji lub wypadku 1,7 1,6



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (cd.)
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Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Na jakie cele się orientujemy?

Palenie papierosów:

1995          37,9%

2013          25,8%

2015 24,4%

Liczba papierosów 

wypalanych dziennie:

1995        17,27

2013 14,93

2015        14,89

Największy udział palących w 2015 r.:

 w woj. zachodniopomorskim (31,6%),

dolnośląskim (29,7%), a w mazowieckim

(22,9%)

 z niższym wykształceniem (od 31,4% do

24,9%)

 z niższymi dochodami gospodarstw (30,6%)

 bezrobotni (37,3%)

 sektor prywatny (31,8%)

Najmniej palących w 2015 r. wśród:

Nauczyciele szkół 

podstawowych           10,6%

Specjaliści ds. finansów        11,5%

Najwięcej palących w 2015 r.:

Robotnicy pomocniczy w górnictwie 

i budownictwie          60,2%

Robotnicy budowlani –

– stan surowy          46,3%



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (cd.)
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Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Na jakie cele się orientujemy?

Odsetek osób nadużywających alkoholu:

1995          6,3%  ;     2011         6,8%

2013          6,7%  ;     2015         6,2%

Alkohol na kłopoty:

1995         4,3%   ;     2011         3,4%

2013         3,9%   ;     2015         3,5%

Spożycie w 2015 r. wg grup zawodów

największe: 

 twórcy, artyści, literaci, 

dziennikarze        21,5%

 operatorzy maszyn i urządzeń

górniczych           16,2%

najmniejsze:

 robotnicy produkcji tekstylnej          1,5%

 średni personel ds. finansowych      1,8%

 fryzjerzy, kosmetyczki          2,5%

 pomoce i sprzątaczki           2,6%

W 2015 r. najmniej pili w województwie 

wielkopolskim 3,96%

W 2015 r. największy odsetek:

• w wieku 25–34 lata         8,3%

• w miastach 200–500 tys.
ludności         9,3%

• w woj. lubuskim (10,3%), 
pomorskim (8,8%) 
i zachodniopomorskim (8,3%)

• z wykształceniem  
wyższym i policealnym         6,9%



Jacy jesteśmy? W co wierzymy? (dok.)
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Ź r ó d ł o: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada 
Monitoringu Społecznego 2015.

Na jakie cele się orientujemy?

Ogółem — (2013 – 1,3% ; 2015 – 1,3% )

 w wieku do 24 lat — (2013 – 4,1%; 2015 – 3,5%)

 w wieku 45–59 lat — (2013 – 0,2%; 2015 – 0,2%) 

 duże miasta ponad 

500 tys. ludności — (2013 – 2,7%; 2015 – 2,9%)

 wieś — (2013 – 0,67%; 2015 – 0,69%)

 woj. mazowieckie — (2013 i 2015 – 2,1%

 woj. zachodniopomorskie — (2013 – 2,1%; 

2015 – 3,0%)

 woj. śląskie — ( 2013 – 1,3; 2015 – 2,4%)

 uczniowie i studenci — (2013 –3,5%; 2015 – 3,1%)

 bezrobotni — (2013 – 2,2%; 2015 – 1,2%)

 sektor prywatny — (2013 – 1,8%; 2015 – 1,9%)

Narkotyki  (procent odpowiedzi twierdzących wśród osób 16 lat i więcej):

Najwyższe 

wskaźniki 

wśród 

województw w 

2015 r. 



Udział w Zebraniach

Ź r ó d ł o: Sułek Antoni: Doświadczenie, działania dla społeczeństwa i kompetencje obywatelskie [W] „Warunki 
i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu 
Społecznego 2015.

Procent osób biorących udział w zebraniach publicznych wśród badanych w wieku 18 lat i więcej

23

Udział w wyborach samorządowych 65,0 66,0 64,6 66,5



Kapitał społeczny

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Kapitał społeczny [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2015”. 
Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Przeciętna liczba organizacji, do których należą 
respondenci w wieku 16 lat i więcej

24

DS 2015



Kapitał społeczny (cd.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Kapitał społeczny [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2015”. 
Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Udział (w %) aktywnych członków organizacji w poszczególnych typach organizacji

25



Kapitał społeczny (cd.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Kapitał społeczny [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2015”. 
Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Udział (w %) mężczyzn i kobiet wśród aktywnych członków organizacji

26

DS 2015



Kapitał społeczny (cd.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Kapitał społeczny [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2015”. 
Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Udział (w %) czterech grup wykształcenia wśród aktywnych członków organizacji
[ze względu na małą liczbę osób pominięto organizacje konsumentów]

27

DS 2015



Kapitał społeczny (dok.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Kapitał społeczny [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2015”. 
Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Udział w % wolontariuszy wśród dorosłych Polaków

28



Postawy społeczny 

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Postawy i relacje społeczne [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 
2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Wyniki analizy wariancji metodą głównych składowych z rotacją varimax 
z normalizacją Kaisera 7 twierdzeń ze skali postaw społecznych

29

DS 2015



Postawy społeczny (dok.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Postawy i relacje społeczne [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 
2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Odsetek osób autorytarnych wśród zwolenników różnych partii
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Doświadczenia obywatelskie

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Doświadczenia i kompetencje obywatelskie [W] „Warunki i jakość życia Polaków. 
Diagnoza Społeczna 2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie, „Czy Pana(-i) zdaniem reformy w Polsce po 
1989 r. udały się ogólnie czy raczej nie udały?, w latach 1997—2015 wśród osób w wieku 

18+ lat (pominięto dopełniające do 100 proc. odpowiedzi „trudno powiedzieć”)
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Doświadczenia obywatelskie (dok.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Doświadczenie i kompetencje obywatelskie [W] „Warunki i jakość życia Polaków. 
Diagnoza Społeczna 2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie, „Czy Pana(-i) zdaniem reformy w Polsce po 
1989 r. udały się ogólnie czy raczej nie udały?
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Aktywność osób starszych

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Kapitał społeczny [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2013”. 
Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2013.

Udział w % osób w wieku 16–59 lat i 60 lat i więcej o różnym poziomie wykształcenia 
aktywnie działających w organizacjach w 2013 r. (brak obliczeń dla 2015 r.)
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Aktywność osób starszych (dok.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Kapitał społeczny [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza Społeczna 2013”. 
Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2013.

Udział  w % osób starszych angażujących się w działania na rzecz 
społeczności lokalnej według wykształcenia w 2013 r. (brak obliczeń dla 2015 r.)
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Aktywność polityczna

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Identyfikacja i aktywność polityczna [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza 
Społeczna 2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015.

Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Która partia jest Panu/i najbliższa?
(w 2011 r. nie było w kafeterii odpowiedzi SP, PJN i RP; w 2015 r. — SP i PJN)
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Aktywność polityczna (cd.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Identyfikacja i aktywność polityczna [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza 
Społeczna 2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015. 36



Aktywność polityczna (cd.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Identyfikacja i aktywność polityczna [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza 
Społeczna 2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015. 37



Aktywność polityczna (dok.)

Ź r ó d ł o: Czapiński Janusz: Identyfikacja i aktywność polityczna [W] „Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza 
Społeczna 2015”. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2015. 38



Podsumowanie
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I. Obraz społeczeństwa obywatelskiego jaki rysuje się z badań

reprezentacyjnych DIAGNOZA SPOŁECZNA (od 2000 r. do

2015 r.) znajduje potwierdzenie w twardych danych statystyki oficjalnej

(aktywność wyborcza najniższa w Europie; rozczłonkowanie ruchu

związkowego; niskie czytelnictwo; nikłe członkostwo w partiach

politycznych; rozczłonkowanie kształcenia; koniunkturalne podejście do

życia). Pogłębia ten zły obraz stan mediów – niekompetentnych,

tendencyjnych, manipulujących.

II. Poziom wiedzy obywatelskiej w społeczeństwie polskim jest bardzo

niski, a kształcenie obywatelskie dopiero się rozpoczyna. Dramatyczna

dyspersja polityczna, społeczna i ekonomiczna czyni ten proces mało

skutecznym. Poczynając od elementarza i nauczania religii w

przedszkolu, a na podziałach szkolnictwa wyższego kończąc.

III. POZIOM WIEDZY OBYWATELSKIEJ JEST BARDZO NISKI; naród

żyje obok swojego państwa; grupy społeczne integrują się obok

interesu publicznego, jednoczą je wartości ekstremalne. Najchętniej

jesteśmy przeciw np.: obwodnice, źródła energii, budowle użytku

publicznego.



Biogram autora referatu 

Statystyk i socjolog; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
i pracownik UW. Po zajściach marcowych w 1968 r. rozpoczął pracę
w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie pracował do roku 2004.
W latach 2004–2006 był zatrudniony w Urzędzie Statystycznym
w Warszawie, a następnie wrócił doGUS, gdzie pracował do 2011 r.

W GUS pełnił następujące funkcje: przez 18 lat Rzecznik Prasowy GUS i Prezesa GUS (1993–
2004, 2006–2011), dyrektor Departamentu Informacji (1992–1995, 2006–2009), dyrektor
Biura Informacji i Wydawnictw (1996–2000), radca Generalny Prezesa GUS ( 2009–2011).
Od 1993 r. jest członkiem redakcji „Wiadomości Statystycznych”.
Autor i organizator badań Głównego Urzędu Statystycznego:
• ankietowych (ok. 250), w tym Zintegrowanego Systemu Badań Gospodarstw Domowych
(45, w latach 1984–1992), których wyniki prezentowano w ok. 150 publikacjach,
• uczestnictwa w kulturze (1979, 1985, 1990),
• warunków życia i potrzeb młodzieży (1987).
Autor artykułów, analiz i ekspertyz (m.in. dla Sejmu RP, Senatu RP, ministerstw i urzędów
centralnych), m.in. analizy Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze 1990–2003 dla
Narodowego Centrum Kultury (2004), raportu Rok z życia młodego przedsiębiorcy (2004)
oraz opracowań z zakresu turystyki, wypoczynku i kultury fizycznej.

mgrWładysławWiesław Łagodziński
w.lagodzinski@stat.gov.pl
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Biogram autora referatu 

Autor i realizator programów promocji i popularyzacji Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2002 i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz PSR 2010 i NSP 2011:
programy radiowe i telewizyjne, ulotki, foldery, plakaty, prezentacje multimedialne.
Organizator i uczestnik imprez i publicznych prezentacji, seminariów, audycji radiowych
i telewizyjnych a także masowych imprez plenerowych.
W Polskim Towarzystwie Statystycznym współautor i inicjator badania „Diagnoza Społecz-
na” (2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 i 2015) oraz sekretarz Rady Monitoringu
Społecznego, która badanie przygotowała naukowo.
Członek Plenum i Prezydium Rady Głównej PTS oraz wiceprezes RG nadzorujący działal-
ność gospodarczą Towarzystwa, tj. prace Biura Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie
Głównej PTS (BBiAS zrealizowało 623 kontrakty naukowe).
Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Statystyki Polskiej (kwiecień 2012, Poznań)
i autor wybranych opracowań na Kongres.
Od 26 lipca 2011 r. przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS, aktywnie współ-
pracował z Sekcją Historii Społeczno-Gospodarczej Towarzystwa Miłośników Historii,
czego efektem były organizowane wspólnie prelekcje multimedialne integrujące
warszawskie środowisko statystyków i historyków. W 2014 r. ponownie został wybrany na
Przewodniczącego Rady Oddziału Warszawskiego PTS, a na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów PTS w dniu 14 listopada 2014 r. po raz kolejny powierzono jemu funkcję
Wiceprezesa PTS.
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Poziom wiedzy obywatelskiej w świetle wyników 

„Diagnozy Społecznej”

DZIĘKUJĘ PAŃSTWU 

ZA UWAGĘ
mgr Władysław Wiesław Łagodziński

Wiceprezes Rady Głównej 

Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Tel. 22 449 40 44 lub 22 464 20 03 ; 
e-mail:  w.lagodzinski@stat.gov.pl

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ 
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Opracowanie redakcyjno-techniczne 

mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak

Sekretarz Rady Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Statystycznego

e-mail: b.czerwinska@stat.gov.pl

Tel. 22 464 23 10

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
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