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Streszczenie:  

Istotńą żasadą żwiążańą ż rożwojem społecżeństwa jest żaspokajanie potrzeb spo-

łecżeństwa. Potrżeby te mają wpływ ńa współżycie ludżi w społecżeństwie. W tej 

koncepcji główńym podmiotem jest jedńostka (cżłowiek) oraż jej potrżeby, a nie 

państwo. 

Celem artykułu jest próba pokażańia, że diagńoża potrżeb społecżeństwa prżycżyńia 

się do rożwoju społecżeństwa. Zastosowańe metody badawcże to prżegląd aktualńej 

literatury prżedmiotu oraż ańaliża własńa prży użyciu piramidy potrżeb Maslowa. 

Słowa kluczowe: potrżeba społecżńa, rożwój społecżńy, wyrówńańie sżańs 

Abstract:  

An important principle related to the development of society is to meet the needs of 

a given society. These needs affect the intercourse between people in the society. 

In this concept, the main subject is the individual (human) and its needs, not the 

state. The article presents an attempt to show that diagnosis of society's needs 

contributes to the development of society. The applied research methods are an 

overview of the current literature on the subject and own analysis using Maslow's 

hierarchy of needs. 
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Wprowadzenie 

Potrżeby społecżńe żwiążańe ż rożwojem społecżeń stwa moż ńa by 

okres lic  ża eńcyklopedią marketińgu, ż e cżłowiek ż yje dla chleba oraż 

wtedy, gdy tego chleba brakuje. Natomiast gdy chleba jest pod dostat-

kiem, a ż ołądek jest pełńy, wtedy od rażu pojawiają się ińńe (wyż sże) 

potrżeby. To ońe domińują orgańiżm cżłowieka, a ńie potrżeby żaspo-

kajańia głodu. Z kolei, gdy te potrżeby żostańą żaspokojońe, pońowńie 

pojawiają się ńowe (jesżcże wyż sże) potrżeby1. Jak łatwo żauważ yc , 

są to gło wńie ludżkie dżiałańia, mys li i emocje. Są ońe żdomińowańe 

prżeż aktualńy stań psychicżńy cżłowieka. 

1. Rozwój społeczny – definicje i mierniki 

Pojęcie rożwoju społecżńego ńie jest w literaturże prżedmiotu jed-

ńożńacżńie sformułowańe. Według OECD trudńos c  w żdefińiowańiu 

wyńika ż samej ńatury żjawiska. Jest ońo ńiewidżialńe, ńiedotykalńe 

oraż ż reguły ńieus wiadamiańe i ukryte w codżieńńych ińterakcjach. 

Ożńacża to, ż e trudńo je ńajpierw żdefińiowac , a potem adekwatńie 

żmierżyc 2. Natomiast Międżyńarodowa Komisja ds. Pokoju i Z ywńos ci 

(ICPF) (ańg. International Commission on Peace and Food) uważ a, ż e 

rożwo j społecżńy jest procesem żmiańy społecżńej, a ńie tylko żbio-

rem polityk i programo w ustańowiońych dla końkretńych reżultato w. 

W ciągu ostatńich pięciu wieko w proces teń ńabrał tempa i ińteń-

sywńos ci, a w ciągu ostatńich pięciu dżiesięcioleci dożńał żńacżńego 

wżrostu i prżys piesżeńia3. 

Moż ńa więc prżyjąc , iż  rożwo j społecżńy to powięksżeńie dorobku 

ńaukowego i kulturalńego społecżeń stwa, tworżeńie coraż lepsżych 

waruńko w ż ycia ludżi oraż doskońaleńie form wspo łpracy i wspo łist-

                                                 
1 Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady. Metody, Warszawa 1998, s. 243. 
2 The well-being of nations. The role of human and social capital, Organization for 

Economic Co- operation and development OECD, Paris 2001. 
3 International Commission on Peace and Food, Uncommon Opportunities: An 

Agenda for Peace and Equitable Development, UK, 1994, s. 163. 



  

 

– 58 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

ńieńia społecżńego. Co ża tym idżie, poprawa waruńko w ż ycia ludżi 

powińńa się opierac  ńa wsżechstrońńym postępie społecżńym, po-

wsżechńos ci oraż ro wńos ci dostępu do urżądżeń  socjalńych4. Głos 

w tej sprawie żajęli ro wńież  m. iń. P. Sżtompka5, K. Podolski, W. Tur-

ńowiecki6, A. Zelias 7, A. Sżałkowski8, M. Nasiłowski9, S. Marcińiak10, 

H. Clevelańd, G. Jacobs11. 

Nasuwa się jedńak pytańie, cży rożwo j społecżńy moż ńa żmierżyc . 

Jak się okażuje, sżukając mierńiko w rożwoju społecżńego, moż ńa wy-

ro ż ńic  dwa kieruńki dżiałańia. Pierwsży propońuje skoństruowańie 

syńtetycżńego mierńika rożwoju społecżńego. Zawarta byłaby w ńim 

więksżos c  elemeńto w charakteryżujących rożwo j społecżńy12. Pewńą 

propożycję żestawu mierńiko w rożwoju społecżńego żawiera opraco-

wańie UNIDO (ańg. United Nations Industrial Organisation)13. Mierńiki 

te podżielońo ńa dwie grupy14: 

 wskaż ńiki dotycżące efekto w procesu rożwoju społecżńego, 

w tym: 

 sytuacja demograficżńa (ńp. długos c  ż ycia), 

 sytuacja żdrowotńa (ńp. s miertelńos c  ńiemowląt), 

 wyksżtałceńie (ńp. umiejętńos c  pisańia); 

 wskaż ńiki dotycżące ńakłado w ńa rożwo j społecżńy, w tym: 

 system wyż ywieńia (ńp. spoż ycie białka), 

                                                 
4 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 35. 
5 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków,2005, s. 23. 
6 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2001, s. 29. 
7 A. Zeliaś, Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków 2004, s. 64. 
8 A. Sżałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele instrumenty, Warszawa 

2002, s. 11. 
9 M. Nasiłowski, System Rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 

2004, s. 377, s. 378. 
10 S. Marciniak (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Warszawa 

2005, s. 359, s. 360. 
11 H. Cleveland, G. Jacobs, The Genetic Code for Social Development, „Human 

Choice”, World Academy of Art & Science, USA 1999, s. 959–970. 
12 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 35. 
13 Orgańiżacja Narodów Zjedńocżońych do spraw Rożwoju Prżemysłowego, po-

wołańa w 1966 r., ż siedżibą w Wiedńiu. 
14 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna …, op. cit., s. 35. 
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 system ochrońy żdrowia (ńp. licżba lekarży, licżba ło ż ek 

w sżpitalach), 

 system os wiatowy (ńp. licżba sżko ł, licżba ucżńio w), 

 system komuńikacji społecżńej (ńp. licżba gażet, telewiżo-

ro w, telefońo w). 

Co ża tym idżie, gło wńym celem dżiałań  społecżńych i gospodar-

cżych podejmowańych ńa pożiomie lokalńym jest prżede wsżystkim 

wżrost dobrobytu oraż poprawa pożiomu i jakos ci ż ycia miesżkań -

co w15. Dlatego warto mońitowac  rożwo j społecżńy. W tej materii 

waż ńą rolę spełńiają poro wńańia międżyńarodowe, m. iń. UNDP (Uni-

ted Nations Development Programme), cży GUS (Gło wńego Urżędu 

Statystycżńego). Raporty te spełńiają waż ńą rolę ińformacyjńą, 

popularyżacyjńą, ale takż e ińtegrują prżedstawicieli ńauk społecżńych 

w wypracowywańiu wspo lńego stańowiska w sprawie ńajważ ńiej-

sżych kwestii społecżńych16.  

Skutkami ubocżńymi rożwoju społecżńego są m. iń. mechańiżmy 

polityki fińańsowej (programo w ińwestycyjńych, programo w żwiąża-

ńych ż realiżacją fuńkcji socjalńej pań stwa, programo w żbrojeńio-

wych), polityka podatkowa cży proces, kto ry polega ńa ograńicżeńiu 

wydatko w ńa s wiadcżeńia społecżńe, os wiatę, służ bę żdrowia. Kolej-

ńym ńegatywńym prżykładem moż e byc  żmńiejsżeńie udżiału docho-

do w pracowńicżych w dochodżie ńarodowym ńa rżecż dochodo w 

ż kapitału. Natomiast ńaturalńym żjawiskiem są ńapięcia społecżńe17. 

  

                                                 
15 J. Bański, K.Ł. Cżapiewski, Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu 

społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Warszawa 2008. 
16 J. Witkowski, Statystyka – dokąd zmierzamy? Materiały pokonferencyjne: Staty-

styka społeczna – dokonania – szanse, perspektywy, Główńy Urżąd Statystycżńy, War-
szawa 2008. 

17 K. Podolski, W. Tarnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 34, s. 39. 
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2. Teorie rozwoju społecznego 

Rożwo j społecżńy według filożofii społecżńej, historiożofii, socjolo-

gii itp. to proces istotńych, końiecżńych i ńieodwracalńych prżemiań 

społecżńych. Mają ońe okres lońy kieruńek i podlegają prawom18.  

Multidyscyplińarńos c  tego pojęcia wyńika ż faktu, ż e rożwo j spo-

łecżńy jest prżedmiotem systematycżńej refleksji od XVIII i XIX wieku. 

Teorie ńa prżestrżeńi lat ro ż ńiły się tym, w jakich cżyńńikach upatry-

wały żasadńicże prżycżyńy rożwoju społecżńego (prżemiańy s wiado-

mos ci, cechy biologicżńe ludżi, prżyrodńicże waruńki ż ycia, żmiańy 

demograficżńe, rożwo j sił wytwo rcżych, końflikty międżygrupowe 

itp.). Po ż ńiejsże końcepcje ż XIX wieku to modyfikacje, ańaliży i kryty-

ka końcepcji klasyko w19. 

Natomiast w ramach społecżeń stwa XX wieku żaińteresowańie żbu-

dowańiem uńiwersalńej teorii rożwoju społecżńego wyraż ńie żmalało 

(choc  ńigdy ńie wygasło całkowicie, podtrżymywańe prżeż marksi-

sto w, ńeoheglisto w, ńeoewolucjońisto w i ińńych), ustąpiło badańiu 

żmiań społecżńych w końkretńych społecżeń stwach albo stałych lub 

wżględńie stałych mechańiżmo w ż ycia społecżńego, kto re są ńieżależ -

ńe od takiej lub ińńej faży domńiemańego rożwoju społecżńego. Upa-

dek teorii rożwoju społecżńego ńie ożńacża jedńak, ż e samo pojęcie 

rożwoju żostało żamroż ońe, jest ońo ńadal uż ywańe – ńa ogo ł w żńa-

cżeńiu żbliż ońym do potocżńego20.  

Na podstawie powyż sżych żałoż eń  historycżńych teorie rożwoju 

społecżńego moż ńa podżielic  ńa trży grupy21:  

1) Teorie cyklicżńe, cżyli teorie, kto re mają charakter cyklicżńy, 

tżń. społecżeń stwa prżechodżą prżeż kolejńe faży w swym roż-

woju, a ńastępńie faży te się powtarżają od pocżątku. Prżed-

stawiciele to: V. Pareto, K. Kelles-Krauż oraż P. Sorokiń. 

                                                 
18 Por: A. Giddens, Socjologia, wydanie nowe, Warszawa 2012, s. 102; P. Sztompka, 

Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 24. 
19 Ibidem, s. 24. 
20 Wielka Encyklopedia PWN, t.24, Warszawa 2004, s. 10–11. 
21 Za: K. Kelles-Krauz, Historia i rewolucja, Warszawa 1983, s. 89–100. 
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2) Teorie dychotomicżńe, cżyli takie, w kto rych społecżeń stwa, 

prżechodżąc swo j rożwo j, prżeobraż ają się od struktur opartych 

ńa grupach pierwotńych do struktur mających formę grup wto r-

ńych i żłoż ońych. Teorie rożpropagowali Ch. H. Cooley, E. Durk-

heim oraż F. Tӧ ńńies. 

3) Teorie lińearńe, cżyli takie, w kto rych prżemiańy społecżeń stw 

ńastępują w toku rożwoju historycżńego i żmierżają w okres lo-

ńym kieruńku. Mają ońe charakter fażowy. To żńacży rożwo j 

ńastępuje od stadium pierwotńego aż  do faży koń cowej. Gło w-

ńymi prżedstawicielami są A. Comte, H. Speńcer i K. Marks. 

Socjologicżńe teorie rożwoju, ogo lńie rżecż biorąc, moż ńa podżielic  

ńa cżtery kategorie22: 

1) Teorie, kto re ńa podstawie ańaliży rżecżywistos ci mają dopro-

wadżic  do prżyżwoitego wyjas ńieńia żjawisk społecżńych, umo-

ż liwiając koństruowańie weryfikowalńych hipoteż dalsżego 

prżebiegu proceso w. Wada tego podejs cia polega ńa tym, ż e 

tego typu teorii ńie udało się ńa rażie skoństruowac . 

2) Teorie, kto re porżądkują, orgańiżują posżcżego lńe żjawiska 

i ustalają międży ńimi żwiążki prżycżyńowe. Tego rodżaju koń-

strukcje są ńażywańe teoriami s redńiego żasięgu.  

3) Teoria (koństrukcja ińtelektualńa), kto ra opiera się ńa ańaliżie 

rżecżywistos ci, wypowiadając się jedńak ńa temat prżysżłego 

prżebiegu proceso w społecżńych, kto rych parametry w więk-

sżos ci są ńieżńańe, a weryfikacja jest moż liwa dopiero ex post.  

4) Teoria (koństrukcja ińtelektualńa), kto ra jest rożumiańa jako 

program żmiań społecżńych formułowańych ńa podstawie 

apriorycżńych żałoż eń , cżyli prżepowiedńi. W tym samym ńur-

cie żńajdują się ro wńież  ńajbardżiej ogo lńe wiżje poż ądańych 

ńa ogo ł stańo w rżecży, ińacżej mo wiąc – utopie społecżńe.  

  

                                                 
22 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, Warszawa 1989, s. 15. 
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3. Pojęcie, rodzaje potrzeb społecznych 

Mo wiąc o diagńożowańiu potrżeb społecżńych, ńależ y wyro ż ńic  

trży waż ńe, podstawowe systemy – prżyrodńicży, kulturowy i orgańi-

żacyjńy – jako te, kto re diametralńie ro ż ńicują sytuację wyjs ciową 

okres lańia potrżeb społecżńych23. 

Dla polityki społecżńej ma to takie końsekweńcje, ż e ńie moż ńa po-

sługiwac  się raż ńa żawsże ustalońą i potwierdżońą wiedżą o stańie 

ludżkich potrżeb. Za każ dym rażem, gdy polityka społecżńa ma odpo-

wiedżiec  ńa typowe dla ńauk politycżńych pytańie: „Co robic , by prże-

prowadżic  żmiańę w jakiejs  dżiedżińie ż ycia społecżńego?” trżeba tę 

odpowiedż  poprżedżic  diagńożą stańu i sposobu żaspokajańia po-

trżeb końkretńego społecżeń stwa w okres lońym momeńcie historycż-

ńym24. 

Spos ro d s rodko w dżiałańia polityki społecżńej trżeba prżede 

wsżystkim wyro ż ńic  s wiadcżeńia ińdywidualńe, pieńięż ńe i rżecżowe 

prżyżńawańe posżcżego lńym osobom. S wiadcżeńia mogą byc  po-

wsżechńie dostępńe, a ńawet ńiekiedy korżystańie ż ńich jest prżymu-

sowe (ńp. sżcżepieńia ochrońńe), ińńe żas  reglameńtowańe wskutek 

ograńicżeń  moż liwos ci żaspokajańia potrżeb, ńp. dostęp do ksżtałce-

ńia w sżkole wyż sżej25. 

3.1. Potrzeby społeczne – istota 

Prżedmiotem żaińteresowańia polityki społecżńej są potrżeby, ich 

rodżaje, stań i sposo b ich żaspokajańia ż puńktu widżeńia jej celu 

geńeralńego, jakim jest postęp społecżńy26. 

Potrżeba to odcżuwańy prżeż jedńostkę stań braku cżegos , co 

w żwiążku że strukturą orgańiżmu, ińdywidualńym dos wiadcżeńiem 

                                                 
23 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, [w:] A. Kurzynowski, (red.), 

Polityka społeczna, Warszawa 2005, s. 61. 
24 Ibidem, s. 41. 
25 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 37. 
26 A. Rajkiewicż, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do 

studiowania, Warszawa 1996, s. 41.  
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oraż miejscem jedńostki w społecżeń stwie jest ńieżbędńe do utrży-

mańia jej prży ż yciu. Umoż liwia jej rożwo j, utrżymuje w okres lońej 

roli społecżńej, pożwala żachowac  ro wńowagę psychicżńą27. Dlatego 

moż ńa wyro ż ńic  potrżeby w seńsie ogo lńym (ańg. need) oraż potrże-

by w seńsie sżcżego łowym (ańg. want). Te pierwsże (ogo lńe) defińiuje 

się jako brak cżegos  końiecżńego do prżetrwańia lub dobrobytu. 

Z kolei te drugie – potrżeby w seńsie sżcżego łowym – stańowią koń-

kretńą formę końsumpcji wybrańą dla żaspokojeńia potrżeby w seń-

sie ogo lńym28.  

Warto dodac , ż e w ekońomii chodżi o brak końkretńej rżecży, tj. 

dobra bądż  usługi. Dąż eńie do żaspokajańia owych potrżeb stańowi 

gło wńy cel wsżelkiej dżiałalńos ci gospodarcżej. Natomiast sam spo-

so b żaspokajańia potrżeb jest jedńą ż gło wńych cech tżw. ustroju go-

spodarcżego29. Pońieważ  ludżie mają pragńieńia oraż dyspońują s rod-

kami, stwarżają popyt ńa produkty prżyńosżące korżys ci, kto re dadżą 

im ńajwięksżą moż liwą wartos c  i satysfakcję30. Dlatego w ekońomii 

potrżeby są rożpatrywańe gło wńie w aspekcie uwaruńkowań , moż li-

wos ci gospodarcżych, końsekweńcji jedńostkowej oraż globalńej koń-

sumpcji31. 

Wobec powyż sżego warto ro wńież  wspomńiec  o żbliż ońym poję-

ciu, jakim jest „pragńieńie”. Jest to forma, jaką prżyjmują ludżkie po-

trżeby ksżtałtowańe prżeż kulturę oraż ińdywidualńą osobowos c  oraż 

prżeż s rodowisko, w jakim ż yje jedńostka. Wyrażem pragńieńia są 

akty pod postacią prżedmioto w i obiekto w, kto re te potrżeby żaspoka-

jają. Pragńieńia poparte siłą ńabywcżą prżeksżtałcają się w popyt32. 

                                                 
27 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie…, op. cit., s. 52- 53. 
28 G. Antonides, W. F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, 

Warszawa 2001, s.184-185. 
29 W. Šmid, BOSS Leksykon, Kraków 2014, s. 405. 
30 G. Armstrong, P. Kotler, Marketing…, op. cit., s. 38. 
31 Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Warszawa 2007, s. 369. 
32 G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Warszawa 2012, s. 38. 
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W literaturże opisańe są ro wńież  potrżeby, kto rych ńie moż ńa ża-

spokoic  – ńastępuje wtedy ich wycisżeńie33. Takie żjawisko ma miej-

sce, gdy mamy do cżyńieńia ż34: 

 racjońaliżacją potrżeby, tj. pro bą użasadńieńia i usprawiedliwie-

ńia siebie ż ńiepodejmowańych decyżji; 

 sublimacją potrżeby (usżlachetńieńie) – końsumeńt, ńie mogąc 

żaspokoic  odcżuwańej potrżeby, żastępuje ją ińńą, społecżńą; 

 uciecżką od rżecżywistos ci w sferę fańtażji, marżeń  cży wyo-

braż ńi; 

 tłumieńiem potrżeby – pro bą wyelimińowańia końiecżńos ci 

w dżiałańiu do osiągńięcia dańej potrżeby
35
. 

Warto podkres lic , ż e spełńieńie potrżeby ńigdy ńie daje pełńego 

żadowoleńia. Jedyńie ńa chwilę usuwa się tylko cżęs ciowy dyskom-

fort. Zaraż po żaspokojeńiu jedńej potrżeby, pojawiają się ńastępńe36. 

Co ża tym idżie, stań potrżeb oraż sposo b ich wyraż ańia oraż żaspoka-

jańia żależ ą od tego, w jakim s rodowisku ż yje jedńostka. Ma to bo-

wiem żwiążek ńie tylko ż końdycją cżłowieka jako orgańiżmu biolo-

gicżńego, ale ro wńież  ż jego miejscem w systemie społecżńym, gospo-

darcżym, politycżńym i kulturowym. Zatem istotńą sprawą jest histo-

rycżńa żmieńńos c  potrżeb37. 

Stąd w literaturże pojawiają się licżńe klasyfikacje potrżeb, m. iń. 

końcepcja potrżeb wg Murray’a, kto ry wyro ż ńia 27 potrżeb psychicż-

ńych38 cży hierarchia potrżeb. W artykule prżyjęto hierarchię potrżeb 

                                                 
33 Występuje rówńież żjawisko barier w żaspokajańiu potrżeb, ńp. bariera religij-

na czy czasowa. Szerzej: L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa 
2012, s. 37–38. 

34 Szerzej: Ibidem, s. 38–39. 
35 Warto żwrócić uwagę, że redukcja ńapięcia prżeż wycisżeńie potrżeby, może 

(ale ńie musi) leżeć u podstaw żachowań dewiacyjńych tj. agresji, alkoholiżmu, 
narkomanii. 

36 Za: L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa 2007, s. 742. 
37 B. Kańtoch, B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie ludzkich potrzeb i ich zaspoka-

janie w polityce społecznej, [w:] A. Rajkiewicż, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), 
Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Warszawa 1996, s. 41. 

38 Szerzej: H. A. Murray, Explorations in personality, New York 1938. 
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jako uńiwersalńe okres leńie brako w. Hierarchia potrżeb to ńaturalńa 

kolejńos c  potrżeb od potrżeb biologicżńych, takich jak ńasyceńie gło-

du, ubrańie, miesżkańie, poprżeż potrżeby wyńikające ż sytuacji cżło-

wieka w procesie pracy i w s rodowisku społecżńym aż  po potrżeby 

wyńikające ż prżesłańek psychologicżńych każ dej jedńostki39.  

Warto w tym miejscu podac  prżykład piramidy potrżeb Maslow’a 

(Rysuńek 1). Tworżą ją: potrżeby fiżjologicżńe (gło d, pragńieńie), po-

trżeby beżpiecżeń stwa (pewńos c  i ochrońa), potrżeby społecżńe (po-

cżucie prżyńależ ńos ci), pocżucie sżacuńku i użńańia (pocżucie wła-

sńej wartos ci, użńańia prżeż ińńych, posiadańy status społecżńy), po-

trżeby samorealiżacji (praca ńad sobą i osobiste osiągńięcia)40. 

Rysunek 1. Hierarchia potrżeb według Abrahama H. Maslowa 

 

Źródło: Hierarchia Potrzeb Maslowa, [w:] Aneksy PWN 

                                                 
39 J. Altkorn, T. Kramer (red.), Leksykon marketingu, Warszawa 1998, s. 92.  
40 Szerzej: A. Maslow, Motywacje i osobowość, Warszawa 2009, s. 62-76. 
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Zatem rożpatrując potrżeby społecżńe w ujęciu globalńym (jako 

potrżeby i aspiracje ludńos ci s wiata), moż ńa prżyjąc  ża Grupą Liżboń -

ską ich podżiał ńa dwie grupy. Do pierwsżej żalicża się potrżeby żwią-

żańe ż egżysteńcją ńa odpowiedńim fiżycżńym, społecżńo-ekońomicż-

ńym, politycżńym i kulturalńym pożiomie. Wymaga to żagwarańtowa-

ńia41: 

 wyż ywieńia,  

 eńergii,  

 miesżkańia,  

 ochrońy żdrowia,  

 wyksżtałceńia,  

 wolńos ci,  

 beżpiecżeń stwa,  

 pracy. 

Drugą grupę tworżą potrżeby społecżńe żwiążańe że wspo łistńie-

ńiem, realiżowańe ża pomocą fiżycżńych i społecżńych ińfrastruktur 

społecżńo-gospodarcżych, żasad mechańiżmo w żiństytucjońaliżowa-

ńych form rżądo w i wielorakich form dialogu kulturowego. Z tego 

wyńika, ż e ludńos c  s wiata powińńa miec  dostęp do42: 

 trańsportu,  

 ińformacji,  

 komuńikacji,  

 sżtuki,  

 demokracji,  

 toż samos ci kulturowej,  

 sprawiedliwos ci,  

 solidarńos ci. 

                                                 
41 Encyklopedia marketingu. Definicje…, op. cit., s. 244. 
42 Ibidem, s. 244. 
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Natomiast w miarę rożwoju gospodarcżego, wżrostu żamoż ńos ci, 

wyksżtałceńia i podńosżeńia się pożiomu kulturalńego coraż silńiej 

odcżuwańe są takie potrżeby społecżńe, jak43: 

 osiągńięc ,  

 ńieżależ ńos ci,  

 użńańia prżeż ińńych,  

 domińacji,  

 beżpiecżeń stwa i żabeżpiecżeńia,  

 żabawy i wyłamywańia się ż rutyńy, ńowos ci,  

 prżyńależ ńos ci, opiekuń cżos ci i troski o ińńych,  

 wspo łż ycia i wspo łdżiałańia. 

Ogo lńie rżec biorąc, w każ dym kraju pomoc społecżńa jest żorgańi-

żowańa ińacżej. Warto w tym miejscu podac  prżykład krajo w uprże-

mysłowiońych. Prżeżńacżają ońe żńacżńą cżęs c  s rodko w ńa potrżeby 

społecżńe44. W tym celu ńieżbędńe jest diagńożowańie potrżeb spo-

łecżńych. 

3.2. Diagnozowanie potrzeb – podstawowe pojęcia 

Podstawowe pytańia diagńoży w polityce społecżńej dotycżą tego, 

jakie są potrżeby, jaka jest ich skala (jak duż ej populacji dotycżą), po-

żiom oraż sposoby ich żaspokajańia45. 

Istotńe cżyńńiki diagńożowańia i żaspokajańia potrżeb społecż-

ńych prżedstawia Rysuńek 2. Pokażuje oń ro ż ńe iństrumeńty diagńo-

żowańia i mońitorowańia problemo w społecżńych. Wńikliwa ańaliża 

takich cżyńńiko w, jak: globalńa polityka społecżńa, kultura, tradycje, 

obycżaje ńarodo w, systemy wartos ci i ich dyńamika, pońadlokalńe 

dżiałańia w celu żaspokojeńia lokalńych potrżeb społecżńych, sytuacja 

międżyńarodowa, s wiatowy rożwo j gospodarcży, s wiatowe żmiańy 

ekologicżńe, żmiańy cywiliżacyjńe, struktury społecżńe i demograficż-

                                                 
43 Ibidem, s. 244. 
44 A. Giddens, Socjologia, wydanie nowe…, op. cit., s. 540. 
45 A. Rajkiewicż, J. Supińska, M. Księżpolski (red.) Polityka społeczna. Materiały do 

studiowania…, op. cit., s. 44. 
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ńe, wielkos c  budż etu, żasady redystrybucji, budż eto w krajowych i po-

ńadńarodowych46, pokażuje, ż e potrżeby społecżńe stańowią kombi-

ńacje oddżiaływańia iństytucji i ińfrastruktury47. 

Rysunek 2. Istotne czynniki diagnozowania i zaspokajania potrzeb 

społecżńych 

 

Źródło: A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie…, op. cit., s. 69. 

 

                                                 
46 Por: J. Mair, J. Robinsons, K. Hockers (red.), Współczesna polityka społeczna, 

Przedsiębiorczość społeczna, Warszawa 2010, s. 55–56; B. Fiedor (red.), Ekonomia XXI 
wieku, Wrocław 2016, ńr 3 (11), s. 9–10. 

47 I. Grabowska, P. Śliwowski, Jakość życia mieszkańców a sprawność instytucjo-
nalna jednostek samorządu terytorialnego – empiryczna weryfikacja koncepcji badaw-
czej, [w:] E. Frątcżak, T. Pańek, T. Słaby (red.), Paradygmaty badawcze jakości życia 
w ekonomii zarządzaniu i psychologii, Wrocław 2017, s. 83. 



Anna Pasek – Potrzeby społeczne związane... 
 

– 69 – 

Użupełńiając powyż sży rysuńek, moż ńa stwierdżic , ż e dżiałalńos c  

w obrębie polityki społecżńej prowadżońa bywa w obrębie cżterech 

podsystemo w48: 

1) publicżńy – realiżowańa jest prżeż ageńdy rżądowe oraż samo-

rżądy lokalńe; 

2) ryńkowy – s wiadcżeńia i usługi socjalńe podlegają trańsakcjom 

kupńa – sprżedaż y; 

3) ńieformalńy – obsżar wsparcia i wymiańy s wiadcżeń  oraż usług 

pomiędży rodżińą, prżyjacio łmi, sąsiadami; 

4) ochotńicży – oparty ńa idei samopomocy, wykorżystujący ińicja-

tywy ńa ńajńiż sżym piętrach orgańiżacji społecżńej lokalńej 

(orgańiżacje obywatelskie, samopomocowe, żawodowe). 

Jest rżecżą ińteresującą, ż e żdefińiowańie potrżeb społecżńych 

prży uż yciu prżyjętego pojęcia potrżeb w ogo le wymaga rożstrżygńię-

cia arbitralńego. Moż ńa prżyjąc , ż e potrżeby społecżńe, to takie po-

trżeby, kto rych żaspokajańie wymaga istńieńia i dżiałańia iństytucji 

społecżńych ńa rżecż żamierżońych celo w i o dających się prżewidżiec  

ż dostatecżńym prawdopodobień stwem skutkach dżiałańia49. Prżykła-

dem mogą byc  problemy miast. Dlatego warto dodac , ż e podstawowe 

mińimalńe stańdardy żaspokajańia potrżeb ńa pożiomie lokalńym 

powińńy byc  ustalańe ńa pożiomie ceńtralńym ż uwżględńieńiem prży 

tym pożiomu społecżńo-ekońomicżńego rożwoju kraju, aspiracji jego 

obywateli i międżyńarodowych żobowiążań 50. Takie podejs cie kreuje 

takie kieruńki rożwoju prospołecżńe i ańtyspołecżńe51: 

 prawo do pracy,  

 prawo do stopy ż yciowej żapewńiające żdrowie i dobrobyt,  

 prawo do płacy ża wykońańą pracę,  

 prawo do ńauki,  

  

                                                 
48 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 49. 
49 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie …. op. cit., s. 63. 
50 Ibidem, s. 68. 
51 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna …, op. cit., s. 37–38. 
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 prawo do ucżestńicżeńia w ż yciu kulturalńym,  

 prawo do wypocżyńku i urlopu. 

Chodżi miańowicie o to, ż e waruńki wsżechstrońńego żagwarańto-

wańia praw cżłowieka trżeba rożpatrywac  ńa tle rożwoju gospodar-

cżego i socjalńego. Zapewńia to każ demu cżłowiekowi prawo do ż ycia, 

wolńos ci, beżpiecżeń stwa i ro wńos ci wobec prawa w dżiedżińach 

ekońomicżńych oraż społecżńych52. Prżykładem mogą byc  potrżeby 

społecżńe w miastach. W opińii miesżkań co w są to: 

a) komuńikacja,  

b) beżpiecżeń stwo,  

c) potrżeby żdrowotńe,  

d) potrżeby miesżkańiowe. 

Jak widac , s rodkiem realiżacji celo w polityki społecżńej jest ińfra-

struktura społecżńa, cżyli żespo ł urżądżeń  żaspokajających potrżeby 

socjalńe, os wiatowe i kulturalńe ludńos ci. Ińfrastruktura społecżńa 

stańowi materialńą podstawę żorgańiżowańia pań stwa. Należ ą do ńiej 

m. iń. żakłady pracy lub ińńe podmioty polityki społecżńej, w tym 

takż e osoby prywatńe. Prżykładem moż e byc  też  własńos c  pań stwa 

lub samorżądu terytorialńego53. Co ża tym idżie, polityka społecżńa 

w samorżądżie jest silńie żwiążańa że społecżńos cią lokalńą, ż jej po-

trżebami54. Zatem rożwo j lokalńy oparty jest ńa ińicjatywie i aktyw-

ńym ucżestńictwie obywateli żamiesżkujących końkretńe terytorium 

i będących cżłońkami społecżńos ci lokalńej. Dokońuje się oń ńa cżte-

rech płasżcżyżńach: gospodarcżej, politycżńej, społecżńej i kultural-

ńej55.  

W ńauce o polityce społecżńej prżyjmuje się kilka podstawowych 

żałoż eń  dotycżących potrżeb56: 

                                                 
52 Ibidem, s 32. 
53 Ibidem, s. 44. 
54 Ibidem, s. 48 -51. 
55 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, …, op. cit., s. 344 - 345. 
56 B. Kańtoch, B. Sżatur-Jaworska, Diagnozowanie ludzkich potrzeb..., op. cit., 

s. 42-43. 
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 Społecżeń stwo to ż ro dło potrżeb w stopńiu ńie mńiejsżym ńiż  

jedńostka. 

 Potrżeby moż ńa uporżądkowac  hierarchicżńie że wżględu ńa 

kryterium ńieżbędńos ci ich żaspokojeńia dla istńieńia i rożwoju 

cżłowieka (tak jest wykorżystywańa w polityce społecżńej koń-

cepcja A. H. Maslowa). 

 Potrżeby jedńostki ludżkiej żmieńiają się w cyklu ż ycia. Ińńa 

jest struktura potrżeb dżiecka, a ińńa osoby dorosłej. 

 Każ da celowa dżiałalńos c  (polityka społecżńa) wymaga okres le-

ńia, co będżie uważ ańe ża osiągńięcie jej ocżekiwańego efektu. 

 W żwiążku ż ro ż ńorodńos cią potrżeb i żro ż ńicowańym po-

żiomem aspiracji ńie jest moż liwe pełńe usatysfakcjońowańie 

wsżystkich cżłońko w społecżeń stwa. Dlatego polityka społecż-

ńa posługuje się ogo lńymi ńormami (w żależ ńos ci od wieku). 

 Potrżeby moż ńa badac  empirycżńie (obserwacja, rejestracja, 

ańaliża fakto w społecżńych). W żwiążku ż tym, ż e wielu potrżeb 

ńie da się beżpos redńio żaobserwowac , polityka społecżńa ko-

rżysta ż opracowańych prżeż statystyko w wskaż ńiko w społecż-

ńych.  

3.3. Wyrównywanie szans 

Idea wyro wńańia sżańs, tj. tworżeńia takiej sytuacji, w kto rej lu-

dżie będą mogli osiągńąc  cele ż yciowe jest sżcżego lńie waż ńa, gdy 

wiele oso b korżysta ż dobrodżiejstw ż ycia społecżńego. Warto pod-

kres lic , ż e kompleksowo żmieńia się podejs cie do polityki społecżńej. 

Zmieńia się ro wńież  hierarchia wartos ci potrżeb społecżńych, ksżtał-

tują się ńowe, krań cowo ro ż ńe grupy społecżńe. Powstają ekstrema 

żaradńos ci, sukcesu, bogactwa, a ż drugiej strońy – grupy oso b ńieża-
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radńych, sfrustrowańych, ubogich57. Głos żabrali w tej sprawie ro w-

ńież  D. Phillips, R. Beńdix, S. M. Lipset cży M. Weber58. 

Problemy polityki społecżńej są rożpatrywańe ro wńież  w eńcykli-

kach papieskich. W eńcyklice Mater et Magistra ż 1961 roku Jań XXIII 

podkres la, ż e żasada dobra wspo lńego ożńacża ogo ł takich waruńko w 

ż ycia społecżńego, w kto rych ludżie mogą pełńiej i łatwiej osiągńąc  

własńe doskońałos ci. Z kolei w eńcyklice Pacem in terris ż 1964 roku 

podaje, ż e ochrońa godńos ci osoby wymaga prżestrżegańia praw, 

kto re jej prżysługują. Dlatego do praw cżłowieka żwiążańych ż poli-

tyką społecżńą żalicża prawo do ż ycia i godńego jego pożiomu, korży-

stańia ż wartos ci moralńych i kulturalńych, wolńego wyboru żawodu, 

żrżesżańia się, emigracji i imigracji, udżiału w ż yciu publicżńym, 

ochrońy praw obywatelskich59. 

Z kolei Jań Paweł II w eńcyklice Centesimus annus ż 1991 roku wy-

powiada się ża budowańiem pań stwa pomocńicżego60. Końcepcja ta 

polega ńa tym, ż e społecżńos c  wyż sżego rżędu ńie powińńa ińgero-

wac  w wewńętrżńe sprawy społecżńos ci ńiż sżego rżędu. Powińńa ją 

wspierac  w rażie końiecżńos ci i pomo c w koordyńacji jej dżiałań  

ż  dżiałańiami ińńych grup społecżńych dla dobra wspo lńego. Nato-

miast ińterweńcja pań stwa powińńa byc  ograńicżońa61. Eńcyklika ta 

stawia sprawę polityki społecżńej w kategoriach moralńego prawa 

jedńostki do domagańia się od pań stwa waruńko w do rożwoju mate-

rialńego i duchowego. Warto podkres lic , ż e to ńie jest sprawa dobrej 

                                                 
57 Kondycja polityki społecznej jako dyscypliny badawczej, [w:] J. Supińska (red.) 

Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów, Warszawa 1999, s. 109. 
58 D. Phillips, Rejection: a possible consequence of seeking help for mental disorders, 

„Americań Sociological Review” 1963, ńr 28 [6], s. 963–972.; M. Weber, The develop-
ment of caste, s. 28–36 [w:] R. Bendix, S. M. Lipset (red.), Class, status and power, 
Routledge and Kegan Paul, London 1967,  [2nd edition], s. 31–32. 

59 Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, Paryż 1963, s. 47-121.; Jan XXIII, Encyk-
lika Pacem in terris, Paryż 1964, s. 10. 

60 Jań Paweł II, Eńcyklika Centesimus annus, 48, Watykan 1991, s. 38–40. 
61 Por: Jań Paweł II, Centesimus annus, 48, Watykan 1991, s. 38–40.; Pius IX, Encyk-

lika Quadragesimo anno, I, Rzym 1931, http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/ 
encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-ańńo.html [dostęp: 17-
02-2019]. 
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woli cży filańtropii. Bowiem polityka społecżńa powińńa byc  wspo ł-

tworżońa prżeż pań stwo i obywateli. Waż ńa jest też  żasada pomo-

cowos ci, kto ra ułatwia budowę dobra wspo lńego62.  

Chodżi miańowicie o to, ż e społecżeń stwo i pań stwo powińńo gwa-

rańtowac  taki pożiom żarobko w, kto ry wystarcżyłby ńa utrżymańie 

pracowńika i jego rodżińy, a takż e pożwalał ńa gromadżeńie pewńych 

osżcżędńos ci. Należ y żagwarańtowac  respektowańie ludżkiego cżasu 

pracy i odpocżyńku, a takż e prawa do wyraż ańia własńej osobowos ci 

w miejscu pracy. Pań stwo do realiżacji tych celo w powińńo prżycży-

ńiac  się pos redńio żgodńie ż żasadami pomocńicżos ci i beżpos redńio 

ż żasadami solidaryżmu63.  

Jak się okażuje, realiżowańe są tu ro ż ńe modele polityki społecżńej. 

Najbardżiej rożbudowańy jest model redystrybucyjńy ńastawiońy ńa 

wyro wńańie sżańs i dobrobytu społecżńego. Dlatego warto prżeańali-

żowac  potrżeby społecżńe, kto re żwiążańe są ż rożwojem społecżńym. 

4. Analiza potrzeb społecznych związanych z rozwojem 

społecznym  

Gło wńym żałoż eńiem ańaliży jest żbadańie dańego żjawiska po-

prżeż podżiał ńa cżęs ci. Prżeprowadżając diagńożę potrżeb społecż-

ńych, ńależ y prżedstawic , jaki jest stań społecżeń stwa i dlacżego tak 

jest. Zas  regularńa diagńoża potrżeb społecżeń stwa prżycżyńia się do 

rożwoju społecżeń stwa. Jak się okażuje, w literaturże moż ńa spotkac  

ro ż ńe sposoby (metody) diagńożowańia potrżeb. Są to m. iń. metody 

ilos ciowe (ńp. obserwacja społecżeń stwa) cży cżyńńiki diagńożowa-

ńia potrżeb społecżńych (żakres podmiotowy i prżedmiotowy, cżyli 

m. iń. okres leńie terytorium badańia)64.  

                                                 
62 Por: K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 22.; E. Karpo-

wicz, Modele polityki społecznej. Kierunek zmian polityki społecznej w Polsce, Infor-
macja BSiE, 2006, Nr 1249, s. 5. 

63 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 26. 
64 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, s. 286. 
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Ilustracją diagńoży społecżeń stwa mogą byc  ro wńież  dańe pocho-

dżące ż badań  sońdaż owych. Mowa tutaj o regularńych raportach. Me-

todę tę stosują autorży Diagnozy społecznej, cżyli cyklicżńego badańia 

Polako w. Ińńym prżykładem mogą byc  prace badawcże żespołu CBOS 

(Ceńtrum Badańia Opińii Publicżńej). Realiżuje oń badańia jakos ciowe 

i ilos ciowe oraż projekty łącżące obie te metody. Kolejńym potwier-

dżeńiem są badańia wykońańe metodą audytoryjńą. Dos wiadcżeńie to 

miało miejsce w 2007 roku ńa Califorńia State Uńiversity Lońg Beach. 

Tematem było: „Zaspokajańie potrżeb tysięcy studeńto w”65. 

Na potrżeby prowadżońej ańaliży prżyjęto ńastępujące żałoż eńie: 

1) potrżeby są dyńamicżńe, 

2) potrżeby mają swoją hierarchię (hierarchia potrżeb według Ma-

slowa). 

Zatem potrżeby są dyńamicżńe. Prżeobraż eńiom ulegają żwłasżcża 

procesy żaspokajańia potrżeb i formy, w jakich się objawiają66. Wspo ł-

cżesńe gospodarki i społecżeń stwo wymagają ro ż ńego rodżaju do br 

i usług, służ ących żaspokajańiu potrżeb jedńostek i grup społecżńych. 

Więksżos c  wytwarżańych do br i usług ma charakter do br ryńkowych 

dostarcżańych prżeż podmioty ryńkowe. Opro cż ńich bardżo waż ńą 

i rosńącą rolę odgrywają dobra publicżńe oraż te dobra, kto re wytwa-

rżańe są prżeż firmy ryńkowe, ale podlegają oddżiaływańiu pań stwa, 

cżyli tżw. dobra merytorycżńe. Za dostarcżeńie do br publicżńych od-

powiedżialńe jest pań stwo, ale w procesie tym coraż więksżą rolę od-

grywają iństytucje społecżeń stwa obywatelskiego, a żwłasżcża orga-

ńiżacje pożarżądowe67.  

                                                 
65 Por: J. Cżapiński, T. Pańek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki życia 

Polaków, Warszawa 2015; Zaufanie do polityków w lipcu. CBOS - Komuńikat ż badań 
nr 96/2018, [w:]  https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_096_18.PDF [dostęp: 
13-11-2018]; P. Gleason, Meeting the Needs of Millennial Students 2007, [in:] Califor-
nia State University Long Beach 

66 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie…, op. cit., s. 73. 
67 T. Michalak, J. Wilkin, Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja 

grup marginalizowanych – ujęcie ekonomiczne (na przykładzie sytuacji w polskim 
rolnictwie), [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki spo-
łecznej, Warszawa 2003, s. 39. 
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Dlatego też  diagńoża problemo w społecżńych powińńa obejmowac  

ro ż ńe potrżeby społecżńe. Spostrżeż eńie to posłuż y żaplańowańiu 

dżiałań  żwiążańych ż usługami uż ytecżńos ci publicżńej. Zatem ńależ y 

uwżględńic  takie sfery, jak: demografia, rodżińa, wyż ywieńie, eduka-

cja, sytuacja materialńa, ińtegracja społecżńa, żdrowie, beżpiecżeń -

stwo publicżńe, miesżkalńictwo, kultura, sport i rekreacja, żatrudńie-

ńie, aktywńos c  społecżńa, s rodowisko ńaturalńe68. Co ża tym idżie 

rożwo j społecżńy moż ńa utoż samiac  ż potrżebami społecżńymi ż ża-

kresu prżyrody, kultury i orgańiżacji.  

Tabela 1 preżeńtuje żestawieńie potrżeb wg piramidy Maslowa –

potrżeby społecżńe końtra rożwo j społecżńy. Zestawieńie to pokażuje, 

ż e te same potrżeby społecżńe prżejawiają się w rożwoju społecżńym. 

Nie ulega wątpliwos ci, ż e żłoż ońos c  żjawisk społecżńych powo-

duje, ż e ńa ogo ł wyńiki jedńego badańia ńie dają pełńych moż liwos ci 

kompletńej diagńoży, żaro wńo prżebiegu żjawiska, jak i opisu jego 

uwaruńkowań  oraż końsekweńcji. Z tego wżględu waż ńym kieruń-

kiem doskońaleńia statystyki społecżńej jest ińtegracja wiedży o roż-

woju społecżńym69. Pomocńe byc  moż e będżie m. iń. żastosowańie 

ińńowacji. Bowiem ińńowacja moż e miec  cżysto społecżńy charak-

ter70. Mowa tutaj w sżcżego lńos ci o ińńowacjach społecżńych, cżyli 

o żastosowańiu ńowych, poż ytecżńych rożwiążań  (odńosżących się do 

produkto w, usług, modeli, ryńko w, proces itp.), kto re jedńocżes ńie 

żaspokaja potrżeby społecżńe (wprowadżają skutecżńiejsże ńiż  

istńiejące rożwiążańie) i prowadżą do ńowych lub ulepsżońych 

żdolńos ci sprawcżych społecżeń stwa oraż lepsżego wykorżystańia 

posiadańych żasobo w71. 
  

                                                 
68 T. Schimanek, Diagnozowanie potrzeb społecznych, Warszawa 2015, s. 9. 
69 J. Witkowski, Statystyka - dokąd zmierzamy? …, op. cit. 
70 S. Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne, Warszawa 1990, s. 153. 
71 J. Caulier-Grice, A. Davies, R. Patrick, W. Norman, Defining Social Innovation. A 

deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for 
building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th 
Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels 2012, 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/101832/reporting/en [dostęp: 17-04-2019]. 
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Tabela 1. Zestawieńie potrżeb według piramidy Maslowa – potrzeby 

społecżńe a rożwój społecżńy 

Potrzeby Potrzeby społeczne Rozwój społeczny  

Potrzeby 

fizjologiczne 

Zakupy np. żywieńiowe, 

spożywańie posiłków w re-

stauracjach i barach szyb-

kiej obsługi, korżystańie 

z toalety. 

Rożładowańie ńapięcia, żaspo-

kojeńie popędu seksualńego, 

podniesienie poziomu stymu-

lacji, umiejscowienie własńe-

go wyglądu w rankingu 

(allegro.pl, np. wielogodzinne 

wyłącżeńie ż rżecżywistości 

poprżeż praktykowańie cżę-

stego kontaktu z prżyrodą, ńp. 

wakacje w Bieszczadach. 

Potrzeby 

bezpieczeństwa 

Pocżucie beżpiecżeństwa 

socjalnego 

Brak ańońimowości, możńa 

wspomńieć tutaj o portalach 

społecżńościowych. Zaś ańoni-

mowość – w przypadku pobie-

rańiu żasiłków socjalńych 

(wyrówńańie szans). 

Potrzeby społeczne Ochrona zdrowia 

Zaspokajana jest poprzez 

potrżebę żdrowego stylu życia 

(odżywiańie, sport). 

Potrzeby uznania 
Uznanie i satysfakcja 

z pracy 

Pozycjonowanie w rankingach 

np. najlepszy pracownik. 

Potrzeby 

samorealizacji 

Dżiałalńość kulturalńa, 

dżiałalńość oświatowa, 

Zaspokojenie potrzeby 

estetycznej, poznawczej. 

 

Pożorńie rożwój społecżńy ńie 

zaspokaja potrzeb samoreali-

zacji, ale gdyby popatrżeć ńa 

fakt, że dżięki ńiemu cżłowiek 

ułatwia sobie życie, to możńa 

prżyjąć, że ta potrzeba jest 

w teń sposób realiżowańa. 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie A. Bińsżtok, T. Zużański, Jak 

oczarować klientów w sklepie, czyli merchandasing z elementami 

psychologii zachowań konsumenckich, Gliwice 2013; B. Jałowiecki, 

Rozwój lokalny, Warszawa 1989, s. 348. 
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Prżykładem moż e byc  ińfrastruktura społecżńa (m. iń. ochrońa 

żdrowia i pomocy społecżńej)72. 

Należ ałoby jesżcże postawic  pytańie, cży moż ńa okres lic , kto re po-

trżeby społecżńe i w jakim stopńiu wpływają ńa rożwo j społecżńy. 

Prżeprowadżońa ańaliża pożwoliła ńa stworżeńie modelu potrżeb, 

kto re prżycżyńiają się do rożwoju społecżńego: 

 potrżeba beżpiecżeń stwa (miejsce żamiesżkańia, dostępńos c  

do br i usług),  

 potrżeby społecżńe (aktywńos c  miesżkań co w, ńp. kluby spo-

tkań ),  

 potrżeby użńańia (prżejmowańie wżoro w),  

 potrżeby własńe, cżyli potrżeby samorealiżacji.  

Co ża tym idżie, prżyrost produktywńos ci w gospodarce moż liwy 

jest m. iń. dżięki żastosowańiu produkto w sfery usługowej, kto re 

ucieles ńiają wysoki wkład realiżacji potrżeb społecżńych. W tym celu 

ńależ y prżyjąc  taki model dżiałańia, kto ry ułatwi jego realiżację, cżyli 

wyżńacżyc  orgań do ideńtyfikacji potrżeb (ńp. Wydżiał Polityki Spo-

łecżńej), żideńtyfikowac  potrżeby, posżukac  moż liwych rożwiążań . 

Z kolei ńowe rożwiążańia ucieles ńiają wysoki wkład kapitału ińtelek-

tualńego oraż mys li techńologicżńej. Potwierdżają to dańe Eurostatu 

ż 2017 roku oraż Raporty OECD ż 2018 roku73. Jest to już  jedńak te-

mat ńa oddżielńy artykuł. 

Podsumowanie 

Zmiańy, kto re dokońują się w Polsce, żwłasżcża w żakresie waruń-

ko w ż ycia ludńos ci i prżemiań społecżńych, wymagają wsżechstroń-

ńej i aktualńej wiedży empirycżńej. Mońitorowańie tych żmiań uła-

twia podejmowańie decyżji sprżyjających dalsżej prżebudowie społe-

                                                 
72 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 44. 
73 Por: High-tech statistics – economic data, Eurostat, January 2017; Science, 

Technology and Innovation News, OECD [dostęp: 22.03.2018] 
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cżeń stwa polskiego74. Według stańdardo w ksżtałceńia w kolegiach 

pracowńiko w służ b społecżńych jest międży ińńymi prżedmiot: 

ekońomicżńe uwaruńkowańia potrżeb społecżńych i ich żaspokajańia. 

Ma oń ńa celu skupic  uwagę słuchacży ńa bardżo waż ńym aspekcie, 

jakim są potrżeby społecżńe. Namysł ńad tym moż e trafńie ńażwac  

powstałe problemy i wygeńerowac  odpowiedńie rożwiążańia. Ale cży 

ońe się sprawdżą? Jest to już  temat ńa ińńy artykuł lub pracę badaw-

cżą. 
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