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Chianti
Nowe otwarcie

Austria Od  Wiednia ku Panonii
Warsztaty kulinarne

Risotto
Przewodnik kupującego

Chianti
Wina różowe
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Izabelin
„Solea” to 19 rezydencji po o onych w granicz cym 
z Kampinoskim Parkiem Narodowym Izabelinie – pod-
warszawskiej miejscowo ci o charakterze willowym. Do-
godne po czenia komunikacyjne z centrum Warszawy 
i rozwini ta infrastruktura miejska stanowi  o wygodzie 
zamieszkania w tej presti owej i zielonej miejscowo ci. Luksus

Starannie przemy lany i wywa ony projekt jest klasycz-
nym przyk adem architektury modernistycznej. Du e, 
funkcjonale i otwarte plany wn trz daj  mo liwo  ory-
ginalnej i niepowtarzalnej aran acji. Eleganckie, prze-
suwne witryny nape niaj  wn trza wiat em s onecz-
nym i otwieraj  wn trza na ogród, który jest nieod cz-
n  cz ci  i przed u eniem wn trz. Efektownym akcen-
tem jest cz  salonu dziennego, której wysoko  wyno-
si 6 metrów a przestronna witryna otwiera salon na wi-
dok ogrodu.

Natura i technologiaBliski kontakt z natur , wiat o s oneczne i nowoczesna 
architektura spe niaj  dzi  nie tylko potrzeby emocjo-
nalne cz owieka, ale s  tak e synonimem presti u i eli-
taryzmu. Przestronne powierzchnie okien by y mo li-
we do uzyskania dzi ki zastosowaniu lusarki aluminio-
wej niemieckiej  rmy Sch co. Szyby zewn trzne s  har-
towane a dodatkowo w po udniowych segmentach za-

stosowano pow ok  anti sol, w miejscach nara onych 
na promieniowanie s oneczne. Cz ci uchylne okien s  
wyposa one we wbudowane kontaktrony systemu alar-
mowego, który mo e by  cz ci  tzw. „domu inteligent-
nego” – BMS (Building Management System). Dom 
przysz o ci jest nowoczesny, oszcz dny i ekologiczny. 
System centralnego ogrzewania oparty o pomp  ciep a 
Altherma HT  rmy Daikin pozwala na zaoszcz dzenie 
do 30% kosztów zwi zanych z ogrzewaniem domu. Es-
tetyczne i prawie niewidoczne grzejniki zastosowane 
w salonie mog  zamiennie pe ni  funkcj  grzania zim  
i klimatyzacji latem. Winda towarowa znajduj ca si  
w gara u pomo e przy transporcie codziennych zaku-
pów do spi arni zaprojektowanej w s siedztwie kuchni 
na poziomie (0).

Dom inteligentny Instalacje elektryczne wykonane s  w systemie domu in-
teligentnego. Zamontowano sterowanie o wietleniem 
umo liwiaj ce ustawianie scen wietlnych. Po niewiel-

Solea
Słoneczny Dom Przyszłosci’

kiej rozbudowie BMS (Building Management Sys
mo e zarz dza  tak e ogrzewaniem, prac  rolet 
systemem alarmowym i o wietleniem zewn trzn
Sterowanie systemem jest mo liwe za pomoc  pa
na ciennego, iPoda lub laptopa. Domy przystosow
s  do instalacji internetu satelitarnego oraz telewizji
telitarnej wysokiej rozdzielczo ci. Wyposa enie dom
w videodomofon zapewni poczucie bezpiecze stwa.www.abitania.pl 

tel. ( 0 22 ) 745 19 00 

reklama Solea.indd   12-13
reklama Solea.indd   12-13
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Pinot noir
Kruchy bohater

Mołdawia, Brazylia
Pobocza winiarskiego świata

Warsztaty kulinarne
Co lubią grzyby

Przewodnik kupującego
czerwone burgundy
Bułgaria, Rumunia
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Wina biodynamicznePrawdy i mity
Austria 

Styria
Warsztaty kulinarneDo pomidorów... riesling!Przewodnik kupującego

PortugaliaChardonnay do 60 zł
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| fot. Restauracja Belvedere

W polskiej kulturze kulinarnej szampan jest jak rezerwowy napast-
nik w dru ynie pi karskiej, który wietnie strzela gole, ale ma 
s ab  kondycj , wi c wchodzi na 10 ostatnich minut meczu, jak 

Teddy Sheringham u schy ku kariery, i robi swoje. Woleliby my, eby szam-
pan gra  rol  Morientesa, czyli strzela  gole, kiedy wielcy gwiazdorzy s  zbyt 
zaj ci my leniem o swoich furach i fryzurach, by celnie podawa  i skutecznie 
dryblowa . A najlepiej, eby szampan zawsze tra  a  do pierwszej jedenastki, 
nie tylko wówczas, gdy w dru ynie przeciwnej graj  ostrygi, kawior i sushi, 
lecz wszelakie dania gor ce – od kapusty przez karpia po kaczk . Paleta sma-
ków rodkowoeuropejskich lubi towarzystwo szampana; mo na powiedzie , 
e dzi ki niemu przybywa jej poloru, czego nasze warsztaty dowodz  po raz 

kolejny. Tym razem odby y si  w warszawskiej restauracji Belvedere, gdzie 

szefem kuchni od wielu lat pozostaje natchniony i niezrównany Henryk Nie-
ciejowski. 

Jak oceniamy:

Ka dy z biesiadników do ka dego dania otrzymuje wina w identycz-
nych kieliszkach. Wina otrzymuj  ocen  od 1 (najs absza) do 5 
punktów. Zsumowan  liczb  punktów podajemy poni ej. Ponadto 

pod postaci  gwiazdek podajemy liczb  najwy szych ocen (5), jakie otrzy-
ma o dane wino. W opisywanych warsztatach wina mog y uzyska  od 9 do 
45 punktów.

Warsztaty kulinarne • Szampan58 Warsztaty kulinarne • Szampan

Wi cej szampana!
Piszemy o szampanie dlatego, e jest karnawa . Lecz tak by  nie powinno. Szampan jest winem na ca y rok, nie tylko 
karnawa , a kto o tym pami ta, temu rok minie smaczniej i weselej.

Tadeusz Pióro, Wojciech Bo kowski

reklama przygotowana dla klienta Magazynu WINO

Fronty okładek 
Magazynu WINO
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Prezentacja marki

Historia

i fi lozofi a fi rmy

Otwarcie własnych Instytutów i wprowadzenie pionierskich 

produktów wykorzystujących najnowsze osiągnięcia bioko-

smetyki sprawiły, że  obecnie fi rma Maria Galland zajmuje 

pierwsze miejsce w kategorii zabiegów luksusowych w salonach 

kosmetycznych. Oferta fi rmy jest bardzo bogata i  odpowiada 

na wszystkie potrzeby nawet bardzo wymagających klientów.

Instytut Marii Galland to  miejsce pełne ciepła i  spokoju, 

w którym zaspokajane są wszystkie pragnienia pielęgnacyjne.

Bycie Ambasadorką Piękna w Instytucie Marii Galland ozna-

cza nieustanne doskonalenie umiejętności, wsłuchiwanie się 

w potrzeby klientów oraz prowadzenie z nimi odpowiedniego 

dialogu tak, aby dobrać zabiegi spełniające ich oczekiwania. Po-

nadto polecanie produktów do pielęgnacji domowej,aby prze-

dłużyć efekty zabiegów.

Firma HUBERTUS GROUP jest wyłącznym importerem 

i  dystrybutorem marki Maria Galland Paris w  Polsce. Firma 

wspiera salony współpracujące i  instytuty autoryzowane, po-

maga w wyborze oferty, zapewnia wsparcie marketingowe i PR. 

Silną stroną fi rmy są profesjonalne i bezpłatne szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Hubertus Group
ul. Wielkopolska 26/2 70-451 Szczecin 

tel. 91 464-25-00 

e-mail: info@hubertusgroup.pl

www.hubertusgroup.pl

M
aria Galland to synonim luksusu i haute – coutu-

re w pielęgnacji. Ponad 45 lat temu Maria Galland 

zrewolucjonizowała tradycyjną koncepcję zabiegu 

w salonach kosmetycznych przez wprowadzenie oryginalnego 

podejścia, opartego na personalizacji zabiegu i właściwej iden-

tyfi kacji potrzeb skóry.

Cała Jej przygoda z kosmetykami zaczęła się od Miłości. Mi-

łości jaką czuła do swojej mamy, którą zaczęły martwić ozna-

ki upływającego czasu na jej twarzy. To z tego powodu Maria 

zaczęła prowadzić badania kosmetyczne i z pomocą uznanych 

biologów wynalazła swoje pierwsze receptury dla starzejącej się 

skóry. Początki były trudne, jednak pasja i determinacja przesą-

dziły o sukcesie Jej produktów.

Pierwsze klientki na konsultacje Maria przyjmowała w swo-

im mieszkaniu, aby móc dobrać odpowiednie zabiegi i kosme-

tyki „na  miarę”- w  zależności od  potrzeb skóry. Jako pierw-

sza specjalistka od  estetyki mówiła o  całościowym podejściu 

do ciała i ducha. Wynalazła protokoły zabiegów, które służą re-

laksowi i modelowaniu konturów twarzy. Od samego początku 

odnalazła styl, w którym doskonałość łączy się w jedno z przy-

jemnością,a kompetencje i skuteczność ze sztuką życia.

Maria Galland

Prezentacja marki

16 SPANews

SPA

O
ferta marki Maria Galland jest wyjątkowo pełna i daje 

odpowiedź na każdy problem… dla każdej kobiety… 

w postaci dopasowanego dla niej rozwiązania…

GWARANCJA PIĘKNA

Produkty opracowane tak, by odpowiadać na wszystkie po-

trzeby skóry. Dla każdej osoby oferuje opiekę z natychmiasto-

wymi, widocznymi i gwarantowanymi rezultatami.

GWARANCJA OPIEKI

Metody oryginalne, ponieważ są  stworzone przez Marię 

Galland i  kontynuowane przez zespół specjalistów jedynych 

i nieporównywalnych.

Metody ekskluzywne, ponieważ dzisiaj tylko kosmetolodzy 

Marii Galland mogą je stosować.

Metody manualne, ponieważ historia i  przyszłość kosme-

tologii wyrazić można jednym zdaniem: „ żadna maszyna czy 

urządzenie nie zastąpi rąk!”

GWARANCJA JAKOŚCI

Produkty rozwijane są  przez zespół specjalistów: dermato-

logów, fi zjoterapeutów i aromaterapeutów. Pieczołowicie kon-

trolowane i wzbogacane ekskluzywnymi składnikami, których 

aktywność i skoncentrowanie utrzymuje się na poziomie rzad-

ko osiąganym na rynku: kawior, ekstrakt z waniliowca brazylij-

skiego, ekstrakt z myszopłocha, z cytryńca, złoto, koralowiec, 

naturalne perły, mikrosrebro, peptydy i wiele innych...

W  ofercie fi rmy znajdują się 143 produkty pielęgnacyj-

ne, 147 produktów wyłącznie do  stosowania w  salonie oraz 

23 protokoły zabiegowe. Marka obecna jest w ponad 7000 sa-

lonów na świecie i w 500 ekskluzywnych hotelach w 40 kra-

jach świata.

Oprócz linii podstawowych, fi rma stworzyła również spe-

cjalną linię dla mężczyzn wraz z  profesjonalnym zabiegiem 

oraz pełną linię do makijażu „Platinum Collection”.

Normalna skóra nie istnieje... 

to krajobraz, mozaika potrzeb...

Każda skóra jest unikalna.

Maria Galland
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dziły o sukcesie Jej produktów.

Pierwsze klientki na konsultacje Maria przyjmowała w swo-

im mieszkaniu, aby móc dobrać odpowiednie zabiegi i kosme-

tyki „na  miarę”- w  zależności od  potrzeb skóry. Jako pierw-

sza specjalistka od  estetyki mówiła o  całościowym podejściu 

do ciała i ducha. Wynalazła protokoły zabiegów, które służą re-

laksowi i modelowaniu konturów twarzy. Od samego początku 

odnalazła styl, w którym doskonałość łączy się w jedno z przy-

jemnością,a kompetencje i skuteczność ze sztuką życia.

16 SPANews

30 SPANews

COLLIN RESULTIME

Regenerating Collagen Gel

Unikalna formuła, która łączy w sobie Wektoryzowany 

Mikrokolagen, opatentowany, aktywny składnik, z 14 in-

nymi molekułami strukturalnymi naturalnie obecnymi 

w skórze, aby regenerować i  zachować młodzieńczość skóry. Produkt wielozada-

niowy – może być wykorzystywany jako serum, maska, środek łagodzący oparze-

nia, ugryzienia owadów… Regenerating Collagen Gel przeznaczony jest dla każde-

go typu skóry i dla osób w każdym wieku.

Dystrybutor : B&M PROFESSIONAL

www.collin.pl

ALGOLOGIE

Moisturising Cooling Cream-Gel

Krem nawilżający przeznaczony do skóry tłustej i mie-

szanej, do stosowania w gorącym klimacie.

W serii 3 kremów znajdziemy jeszcze krem do skóry 

normalnej i do stosowania w umiarkowanym klimacie, a także krem do skóry su-

chej, do stosowania w zimnym klimacie.

Seria kremów zapewnia skórze intensywne nawilżenie, miękkość i blask. 

Wszystkie kremy zawierają kompleks nawilżający Algo3 z aktywnymi składnikami 

(woda morska, ekstrakty z alg Chondrus Crispus i Alaria Esculenta), który poprawia 

zdolność skóry do utrzymywania rezerwy wodnej oraz ogranicza parowanie wody.

Dystrybutor: B&M PROFESSIONAL

www.algologie.pl

BABOR
Doctor BABOR Spot Reducer Serum

Serum intensywnie redukujące plamy pigmenta-

cyjne i przebarwienia, do miejscowego stosowania 

w formie intensywnej kuracji. Pozyskiwany w wyni-

ku zaawansowanych procesów wyciąg ze stokrot-

ki rozjaśnia istniejące przebarwienia, hamuje dzia-

łanie enzymu odpowiedzialnego za produkcję me-

laniny oraz redukuje jej przedostawanie się do ko-

mórek skóry, dzięki czemu skutecznie zapobiega 

powstawaniu kolejnych zaburzeń pigmentacyj-

nych oraz zapewnia skórze równomierny koloryt.

Dystrybutor: Bio-Kosmetyka

www.bio-kosmetyka.pl

Nowości

GUINOT
Age Logic Cellulaire Corps

Odżywczy i  regenerujący krem do 

ciała, który pozwala odzyskać wy-

gląd młodej skóry. Dzięki zawartości takich składników jak 

molekuła energii ATP oraz przeciwstarzeniowe kompleksy 

Actinergie i Longue Vie, krem Age Logic Cellulaire Corps sty-

muluje aktywność komórkową i pozostawia skórę miękką, na-

wilżoną i pełną komfortu. 

Dystrybutor: B&M PROFESSIONAL

www.guinot.pl

VALMONT 

Eye Regenerating Mask

Maska Kolagenowa ma  za  zadanie usunąć 

oznaki zmęczenia i  starzenia się skóry pod 

oczami, a  także przywrócić świeżość spojrze-

niu i rozświetlić okolicę oka.

Należy zwilżyć gotowe płaty kolagenowe, umieszczając je w miseczce z za-

wartością fi olki, a następnie umieścić na krawędzi dolnej powieki i pozostawić 

na co najmniej 20 minut. Dobroczynny płyn oprócz kolagenu zawiera także zie-

lona herbatę, arnikę, kofeinę, czyli substancje wzmacniające, nawilżające, pobu-

dzające mikrokrążenie, zmniejszające obrzęki i cienie. Skóra staje się jędrna, ela-

styczna i zyskuje zdrowy koloryt.

Dystrybutor: Euro Fragrance 

www.eurofragrance.com.pl

ACADEMIE SCIENTIFIQUE 

DE BEAUTE

Moisturising Serum

Zawiera specjalistyczne „inteligentne” mi-

krosfery, które odnajdują, a następnie do-

cierają do najbardziej przesuszonych ob-

szarów skóry. Po  dotarciu do  celu, mi-

krosfery ulegają bio-degradacji, uwalnia-

jąc ceramidy ryżowe, kluczowy składnik 

aktywny, który głęboko nawilża i  przy-

wraca ochronne funkcje naskórka. 

Dystrubutor: ForSpa

www.academie.pl
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|  La Fusée Pilotée „T”Pocisk pilotowany „T”

Ta relacja dotarła do mnie za pośrednictwem francuskie-

go badacza, Josepha Altairaca. Jest to artykuł z czasopi-

sma „Au delà du ciel”1. Autor publikacji jest nieznany. 

Artykuł przetłumaczył dla mnie pisarz, redaktor, eko-

log, aktywista i  propagator energii swobodnej Remy 

Chavilier.
Materiał ma wiele wspólnego z poprzednim rozdzia-

łem, w  którym omówiłem sprawę niemieckiej próby 

atomowej, a  także z zagadnieniem, do którego wkrótce 

dojdziemy – nieznanych wielkich niemieckich pocisków 

rakietowych. Artykuł być może potwierdza próbę atomo-

wą, której świadkiem był pan Romersa. Jeżeli tak, należy 

to uznać za zawierającą dodatkowe szczegóły obserwa-

cję dokonaną przez innego świadka. Poza tym inny jest 

także punkt widzenia, ponieważ materiał dotyczy przede 

wszystkim pocisku rakietowego lub maszyny latającej, 

która miała przenosić bombę.Autor artykułu utrzymuje, iż był to Triebfl ügel – sa-

molot o  kształcie bardzo przypominającym V-2, ale 

wyposażony mniej więcej w  połowie długości kadłuba 

w trzy płaty, które obracały się jak wirnik śmigłowca. Na 

końcu każdego płata znajdował się silnik strumieniowy. 

Trzy takie silniki napędzały samolot, który mógł wystar-

tować pionowo, a następnie przejść do lotu poziomego. 

W  ogonie maszyny nie było dyszy silnika rakietowego 1  La Fusée Pilotée „T”, Artyku  anonimowy z czasopisma „Au delà 

du ciel” 1958.
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HONOR ŻOŁNIERZA

244

przyjmowano wzruszeniem ramion jak wybryki dziecka, które nie jest 

świadome błędów, które popełnia. Pułkownik  Aleksander Pragłowski, 

dzielny żołnierz o bogatej bojowej przeszłości z wojny polsko-bolszewic-

kiej pisał w 1934 roku, że Zachód może wyrzekać się kawalerii, ale polscy 

dowódcy mają inny pogląd na rolę jazdy w nowoczesnej wojnie. Motory-

zację oddziałów jazdy uznawał za zbędny balast, ograniczający ruchliwość 

taktyczną, która była największą zaletą kawalerii. Był to głos, który głośno 

brzmiał w Polsce. Taki pogląd głosił Departament Kawalerii Ministerstwa 

Spraw Wojskowych, który ganił opowiadających się za zmechanizowa-

niem ułanów, uznając takie projekty za „szkodliwe i przesadne”.

Wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej, pułkownik dypl.  Tadeusz 

Machalski pisał w książce Ostatnia epopeja:

„Jeżeli uchem przypadniemy do polskiej ziemi, zewsząd dojdzie nas 

tętent kopyt końskich”.

W jego ocenie: „w ostatecznym pojedynku, który rozegrał się między 

silnikiem a koniem, koń (…) mimo wszelkich postępów techniki zdołał 

się zwycięsko utrzymać”.

„Tam gdzie nie będzie wielkich mas kawalerii, tam nie będzie i wiel-

kich zwycięstw, małe zaś zwycięstwa nie powinny nas nęcić ani zadowa-

lać” – pisał w 1937 roku.

Dobry i groźny, lecz rzadki: polski czołg 7 TP

Honor 
o nierza

Honor 
o nierza

Bogus aw 
Wo osza ski
Bogus aw 
Wo osza ski

Ho
no

r 
o

ni
er

za

okladka - honor zolnierza (miekka oprawa).indd   1 08-02-2010   07:35:35



Studio Usług Wydawniczo-Grafi cznych
NIP 527-118-33-40   REGON 017395815 
05-800 Pruszków, ul. Pułaskiego 1/19
   (22) 730 43 83     604 198 683
e-mail: studio@editio.eu
www.editio.eu

dtp    grafi ka    korekty    redakcje    tłumaczenia

52

 CIENIE W D UNGLI

i dwóch holenderskich niszczycieli9, którą to  fl otą dowodził Holender, 

kontradmirał Karel Doorman. W serii utarczek, znanych jako bitwa na Mo-

rzu Jawajskim (które jeszcze dodatkowo komplikował fakt, że Doorman nie 

znał angielskiego i wszystkie jego rozkazy, zanim zostały wykonane, należa-

ło przetłumaczyć), siły sojusznicze poniosły klęskę. Zatonął fl agowy okręt 

zespołu „De Ruyter”, na którego pokładzie zginął też Doorman10.

Dwa ocalałe krążowniki11, australijski HMAS „Perth” oraz amery-

kański USS „Houston”, który podobno tonął tyle razy, że jego załoga 

przezwała go Galopującym Duchem Jawajskich Wybrzeży, w  pani-

ce schroniły się na bezpieczniejsze wody. Jednak nie uniknęły prze-

znaczenia i  28 lutego zostały zatopione pomiędzy Jawą a  Sumatrą, 

w Cieśninie Sundajskiej. Kilka dni potem, 9 marca, Holenderskie Indie 

Wschodnie poddały się Japonii.

9  W zespole ABDA były jeszcze trzy brytyjskie niszczyciele (przyp. JB).

10 Oprócz „De Ruytera” Japończycy zatopili „Javę” oraz trzy niszczyciele (przyp. JB).

11  Oprócz USS „Houston” i HMAS „Perth” z bitwy ocalał poważnie uszkodzony bry-

tyjski ciężki krążownik HMS „Exeter”. Został zatopiony dopiero przez japońskie 

okręty w trakcie rejsu na Cejlon, gdzie miał odbyć się jego remont (przyp. JB).

Pancernik HMS „Prince of Wales” wpływający do portu w Singapurze

20

2
Lansjer

P
rezydenta  Johna F. Kennedy’ego ochraniało około dwudziestu 

czterech agentów. Na  jednej zmianie służyło siedmiu z nich. 

Ich wyszkolenie polegało na nauce strzelania z pistoletu oraz 

zapoznaniu się z podręcznikiem. Innych szkoleń nie przechodzili.

– W drugim dniu pracy posadzono mnie na tylnym siedzeniu limuzyny 

prezydenta – wspomina były agent  Larry D. Newman. – Dowódca zmiany 

położył mi na kolanach pistolet maszynowy marki  Th ompson. Nigdy w ży-

ciu nawet nie widziałem thompsona, nie wspominając o jego używaniu.

Przez następnych kilka lat Newman odbył w sumie dziesięć tygodni 

szkolenia, złożonego z czterech tygodni nauki procedur ochrony po-

rządku publicznego w  Departamencie Skarbu i sześciu tygodni szko-

lenia w agencji. Nigdy nie potrafi ł zrozumieć, dlaczego Secret Service 

trzymało w  Białym Domu broń w zamkniętych szafkach, do których 

klucze miała tylko  Policja Białego Domu.

Na początku pracy usłyszał, że  jego obowiązkiem jest w  razie ko-

nieczności przyjąć kulę za prezydenta i nie udzielać nikomu informacji 
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Rozdział 1

Mafi a i jej krewni

Czym jest mafi a?

W
  dzisiejszych czasach słowo „mafi a” ko-

jarzone jest z  przestępczością w  ogóle. 

Mówi się na przykład o mafi ach działają-

cych w branży budowlanej, o mafi i wschodniej i  tak 

dalej. Tak jak gdyby istniało ich kilka tysięcy. Słowo 

„mafi a” nabrało tak szerokiego znaczenia, że straciło 

swoją pierwotną treść i  stało się synonimem korup-

cji i przestępczości jako takiej. Podczas gdy przestęp-

czość zorganizowana istnieje wszędzie i  ma  różne 

formy i  nazwy, sama mafi a to  zjawisko specyfi czne, 

mające niewiele wspólnego z innymi rodzajami dzia-

łalności kryminalnej – oprócz samych przestępstw. 

Mafi a to zjawisko sycylijskie, to organizacja o nazwie 

Cosa Nostra, czyli „Nasza Sprawa”. Mafi a i organiza-

cje typu mafi jnego różnią się od  tak zwanej zwykłej 
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Główne obszary problemowe powszechnej ochrony dóbr intelektualnych

Miesięczne dofi nansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika 

w części fi nansowanej ze środków publicznych. Kwota miesięcznego dofi nanso-

wania nie może przekroczyć 75% faktycznie poniesionych przez pracodawcę mie-

sięcznych kosztów płacy, jeżeli wykonuje on działalność gospodarczą, lub 90% 

tych kosztów, jeżeli nie prowadzi tego typu działalności (m.in. niektóre organiza-

cje pozarządowe)13.

Ważne

Koszty płacy zostały zdefi niowane jako wynagrodzenie brutto oraz fi nansowane przez pracodawcę obowiązkowe skład-

ki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia, a także obowiązkowe składki 

na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Procedura ubiegania się o dofi nansowanie do wynagrodzeń

TERMINOWE ZŁOŻENIE PRZEZ PRACODAWCĘ WYMAGANYCH PRAWEM FORMULARZY

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy okres 

sprawozdawczy pracodawca powinien składać do Funduszu następujące 

formularze: INF-D-P i Wn-D.

Uwaga

W pierwszym wniosku Wn-D, przez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia, pracodawca decyduje o wyborze formy 

składania formularzy: pisemnej (papierowej) lub elektronicznej. Należy podkreślić, że w każdym miesiącu może to zmie-

nić. Zasady elektronicznego składania wniosku są opisane na stronach PFRON-u (www.pfron.org.pl).

Pracodawca, składając wniosek Wn-D po raz pierwszy przesyła do PFRON-u 

kopie aktualnych dokumentów potwierdzających następujące dane:

n  pełną nazwę pracodawcy i jej skrót, o ile go posiada (dokumentem potwier-

dzającym jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze-

nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospo-

darczej);

13  Znowelizowana ustawa o  rehabilitacji zawodowej odwołuje się do defi nicji „działalności gospodarczej” 

w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, czyli działalność go-

spodarcza została określona jako ta, do której mają zastosowanie tzw. reguły konkurencji opisane w prze-

pisach ustanawiających Wspólnotę Europejską.

Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy

Jak zatrudnić osobę 

niepełnosprawną?

Jak zatrudnić osobę 

niepełnosprawną?

okladka - niepelnosprawni.indd 1 11-02-2010 14:17:58
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Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony

utrata sprawności jest mniejsza. Tak więc największy odsetek pracujących niepeł-
nosprawnych stanowią osoby z niepełnosprawnością lekką (54%). Spośród niepeł-
nosprawnych w stopniu umiarkowanym pracuje już tylko 38%, a ze znacznym za-
ledwie 8%6. Tym samym olbrzymia liczba osób niepełnosprawnych nie podejmuje 
zatrudnienia w sektorach potencjalnie dla nich dostępnych. Dotyczy to zarówno 

6  Bieżąca sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy – na podstawie wyników BAEL, bezrobocia reje-
strowanego i innych danych statystycznych. Zob. www.niepelnosprawni.gov.pl.

Wykres 1. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy [w %]

współczynnik aktywności 
zawodowej

wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wykres 2. Odsetek osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym aktywnych i nieaktywnych zawodowo 

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

76

24

aktywni zawodowo w wieku produkcyjnym nieaktywni zawodowo w wieku produkcyjnym

24 22
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Pracodawcy o zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

Pracodawcy o zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

Jak jest? Co można zmienić?

okladka - niepelnosprawni II.indd   1 22-09-2009   08:39:05
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Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne

Dział I. Przepisy wspólne

gulacji; rodzaje spółek1

wa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązy-

zenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

kami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka 

towa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną od-

alnością i spółka akcyjna.

nie do Kodeksu cywilnego

wach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosu-

zepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (na-

sunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego 

się odpowiednio.

a spółki handlowej

umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowią-

ę dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów 

eżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie 

y określony sposób.

niczek

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

półka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandy-

tową i spółkę komandytowo-akcyjną,

spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spół-

kę akcyjną,

spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały 

albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza,

 spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy:

a)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także 

jako zastawnik albo użytkownik, bądź w  zarządzie innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień 

z innymi osobami, lub

b)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 

członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo 

spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień 

z innymi osobami, lub

 Tytuły artykułów zostały dodane przez Wydawcę i nie są częścią Kodeksu.

Title I. General Provisions
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Title I. General Provisions

Division I. Common Provisions

Scope of regulation, types of companies2  
Article 1

§ 1. Th is Act regulates the creation, organisation, functioning, dissolu-

tion, merger, division and transformation of commercial companies.

§ 2. Commercial companies shall include: a registered partnership, a pro-

fessional partnership, a limited partnership, a limited joint-stock partner-

ship, a limited liability company and a joint-stock company.

Reference to the Civil Code  

Article 2

Th e matters defi ned in Article 1 § 1 which are not regulated in this Act 

shall be governed by the provisions of the Civil Code. Where required by 

the character (nature) of the legal relationship of the commercial com-

pany, the provisions of the Civil Code shall apply mutatis mutandis.

Commercial company agreement  

Article 3

In an agreement for a commercial company, the partners or shareholders 

undertake to pursue a common goal by making contributions and, where 

so provided in the articles or the statutes of the company, by other joint 

action.

Terms  

Article 4

§ 1. Th e terms used in this Act shall mean:

1)  a partnership – a registered partnership, a professional partnership, 

a limited partnership, and a limited joint-stock partnership,

2)  a capital company – a limited liability company and a joint-stock 

company,

3)  a single-shareholder company – a capital company in which all the 

shares belong to one shareholder,

4)  a dominant company – a commercial company in the case where:

a)  it controls, indirectly or directly, a majority of the votes at the 

general meeting or the general assembly, also as pledgee or usu-

fructuary, or in the management board of another capital com-

pany (a dependent company), also under agreements with other 

parties, or

b)  it is entitled to appoint or dismiss a majority of the members of 

the management board of another capital company (a dependent 

company) or a cooperative (a dependent cooperative), also under 

agreements with other parties, or

2  Th e article headings have been added by the Publisher and are not part of the Code.

1–4
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WZORY PISM PRAKTYKÓW

Wzory umów

o ci z ustaw  z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 
e zm.), rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z 11.3.2005 r. w sprawie szczegó o-

wych wymaga  Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U. Nr 57 poz. 500), wytycznymi Do-
rych Praktyk Wytwarzania, Dobrych Praktyk Laboratoryjnych, Dobrych Praktyk 
linicznych, Deklaracji Helsi skiej w wersji obowi zuj cej w okresie prowadzenia 
adania, zgodnie z Umow  i aktualn  wersj  Protoko u. 

§ 2. posób wykonania s ug
W celu wykonania Us ug, CRO zobowi zuje si  wyznaczy  spo ród swoich pra-
owników osoby dysponuj ce wiedz , do wiadczeniem oraz uprawnieniami nie-
b dnymi do nale ytego wykonania Us ug, jak równie  zapewni  pomieszczenia, 
rz dzenia i materia y niezb dne do wykonania Us ug. CRO wyznaczy tylko oso-
y zatwierdzone uprzednio przez Sponsora w formie pisemnej pod rygorem nie-

wa no ci. W celu uzyskania przedmiotowego zatwierdzenia osoby przez Sponso-
a, CRO przedstawi Sponsorowi yciorysy osób wytypowanych do wykonywania 
s ug. Odmowa zatwierdzenia wytypowanej osoby wymaga uzasadnienia Spon-

ora na pi mie pod rygorem niewa no ci. 
RO nie mo e bez uzyskania pisemnej zgody Sponsora powierzy  wykonania Us u-
 osobie innej, ni  wyznaczona zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1 powy ej, 
osiadaj cej takie same kwali  kacje i przeszkolenie jak osoba dotychczas wykonu-
ca czynno ci b d ce przedmiotem Umowy. W przypadku gdy zajdzie konieczno  
owierzenia wykonywania Us ugi osobie innej ni  wyznaczona zgodnie z zasada-

mi okre lonymi w ust. 1 powy ej, CRO z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem 
owiadomi Sponsora o propozycji dotycz cej nowej osoby. W przypadku gdy ta 
ropozycja nie zostanie zaakceptowana przez Sponsora, Sponsor jest uprawniony 
o wskazania innej osoby spo ród pracowników CRO.
e li Sponsor ma zastrze enia co do realizacji Us ug przez danego pracownika CRO, 
ponsor powiadomi o tym CRO na pi mie oraz mo e zwróci  si  do CRO z pro b  
a pi mie o wymian  tego pracownika na innego, wy cznie z powodu powa nych 
uzasadnionych zastrze e  co do jego pracy lub post powania. CRO wyznaczy 
owego pracownika z odpowiednimi kwali  kacjami i do wiadczeniem w najszyb-
zym mo liwym terminie.

W trakcie obowi zywania Umowy, CRO mo e powierzy  wykonanie wszystkich 
ub niektórych Us ug osobie trzeciej za zgod  Sponsora wyra on  w formie pi-
emnej pod rygorem niewa no ci i z zachowaniem nale ytej staranno ci w jej 

wyborze.

§ 3. bowi zki 
lu prawid owego wykonania Umowy, CRO zobowi zana jest w szczególno ci:

ozpocz  wykonywanie Us ug niezw ocznie po otrzymaniu stosownego zawiado-
mienia od Sponsora,
powodowa , e w okresie obowi zywania Umowy, osoby wyznaczone do wiad-
zenia Us ug po wi c  tak  ilo  swojego zawodowego czasu obowi zkom wyni-
aj cym z Umowy, jaka b dzie wymagana do prawid owego ich wykonywania oraz 
aka zostanie uzgodniona ze Sponsorem,

63

1. Wzór umowy o wiadczenie us ug zwi zanych z przeprowadzeniem badania klinicznego mi dzy CRO a Sponsorem

c) spowodowa , e w okresie obowi zywania Umowy osoby wyznaczone do wiad-
czenia Us ug powierzone im prace b d  wykonywa y w miejscach wskazanych 
przez Sponsora, w tym w szczególno ci w wybranych o rodkach badawczych,

d) dostarcza  Sponsorowi w okresie obowi zywania Umowy, okresowo i w uzgodnio-
nych terminach, raporty oraz dane wymagane Protoko em w formie poprawnie 
wype nionych Kart Obserwacji Klinicznej (CRF),

e) zg asza  Sponsorowi natychmiast (nie pó niej ni  w ci gu 24 godzin od uzyskania 
informacji o ich wyst pieniu) wszystkie ci kie zdarzenia niepo dane oraz inne 
istotne zdarzenia medyczne okre lone Protoko em, maj ce wp yw na uczestników 
Badania, zgodnie z Protoko em, przepisami powszechnie obowi zuj cego prawa 
oraz instrukcjami Sponsora, a nast pnie przesy a  Sponsorowi dalsze raporty wy-
magane przepisami prawa, zwi zane z ww. zdarzeniami,

f) zawiera  we w asnym imieniu, ale na rzecz Sponsora oraz realizowa  zobowi za-
nia wynikaj ce z umów o przeprowadzenie badania klinicznego zawartych z bada-
czami i z o rodkami,2

g) sk ada  w imieniu Sponsora wnioski o wydanie opinii przez w a ciw  komisj  
bioetyczn , w szczególno ci w przedmiocie prowadzenia Badania, poprawek do 
Protoko u, formularzy wiadomej zgody, procedur rekrutacyjnych i innych doku-
mentów zwi zanych z Badaniem,

h) z o y  w imieniu Sponsora wniosek do Centralnej Ewidencji Bada  Klinicznych 
o wydanie decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia na prowadzenie Badania,3

i) wyst powa  w imieniu Sponsora przed odpowiednimi organami administracyjny-
mi w post powaniu zwi zanym z Badaniem.

§ 4. bowi zki ponsora 
Sponsor zobowi zuje si  do:
a)  dostarczenia CRO wszystkich informacji, którymi dysponuje o Badanym Produkcie 

Leczniczym koniecznych do prowadzenia Badania,
b) niezw ocznego przekazywania CRO aktualnych informacji o bezpiecze stwie Ba-

danego Produktu Leczniczego,
c) dostarczenia CRO Badanego Produktu Leczniczego, wyprodukowanego zgodnie 

z Dobr  Praktyk  Wytwarzania, odpowiednio opakowanego i oznakowanego,
d) dostarczenia CRO dokumentacji niezb dnej do przeprowadzenia Badania, w tym 

aktualnej wersji Protoko u, Broszury Badacza i Kart Obserwacji Klinicznej (CRF),
e) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej Sponsora i badaczy 

z tytu u szkód zwi zanych z prowadzeniem Badania, zgodnej z obowi zuj cymi 
przepisami prawa i dor czenia CRO kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej po-
twierdzaj cej zawarcie takiej umowy ubezpieczenia,4

f) niezw ocznego poinformowania CRO o zawieszeniu Badania b d  cofni ciu po-
zwolenia na prowadzenie Badania,

g) wykonywania innych obowi zków koniecznych do prowadzenia Badania.

§ 5. udyty i inspekcje 
1.  CRO na uzasadnione danie Sponsora, w ka dym czasie, udzieli Sponsorowi infor-

macji o przebiegu wykonywania Us ug. W szczególno ci Sponsor mo e zwróci  si  

Katarzyna Michałowska, Kodeks spółek handlowych (wydanie polsko-angielskie)

Krystyna Bartkowiak, Piotr Zięcik, Badania kliniczne - wzory pism praktyków 
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Tabela 2. Unia Europejska na tle producentów ropy i gazu Ropa naftowa
mln baryłek 
dziennie

Gaz ziemny
mld m³

1  Arabia Saudyjska 9,9 1 Rosja
6542  Rosja

9,2 2 USA
545,93 USA

8,4 3 UE
197,84  Iran

4,7 4  Kanada
1875 Chiny

3,7 5 Iran
111,9...

...
9 UE

2,6 ...
Źródło: CIA World Factbook 2008; IEA, Key World Energy Statistics.
Tabela 3. Unia Europejska na tle konsumentów ropy i gazuRopa naftowa

mln baryłek 
dziennie

Gaz ziemny
mld m³

1 USA
20,6 1 USA

652,92 UE
14,4 2 UE

497,33 Chiny
7,9 3 Rosja

4814  Japonia
5,0 4 Iran

111,85  Indie
2,7 5 Japonia

100,3Źródło: CIA World Factbook 2008; IEA, Key World Energy Statistics.
Tabela 4. Unia Europejska na tle  importerów ropy i  gazuRopa naftowa

mln baryłek 
dziennie

Gaz ziemny
mld m³

1 USA
13,7 1 UE

3002 UE
13,1 2 USA

130,33  Japonia
5,0 3 Japonia

95,64  Chiny
4,2 4 Niemcy

88,35  Niemcy
3,0 5  Włochy

73,9Źródło: CIA World Factbook 2008; IEA, Key World Energy Statistics.

CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO ENER

Wydaje się, że w nadchodzących dekadach światu nie grozi jeszcze
czy  gazu ziemnego. Uruchamiane są nowe złoża (np. w  Brazylii), stosuj
wacyjne technologie (wydobycie surowca z piasków w  Kanadzie), rosną m
tradycyjnych producentów – wzrost wydobycia w  Arabii Saudyjskiej (Yer
74–75). Kluczową kwestią w ocenie zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństw
tycznego jest znajomość rozłożenia zasobów naturalnych w kluczowych rTabela 5. Rezerwy ropy i gazu (Yegorov et al. 2009: 306)Ropa naftowa

mln baryłek Gaz ziemny
mld m1 Arabia Saudyjska 266,8 1 Rosja

44,6502 Kanada
178,6 2 Iran

26,8503  Iran
138,4 3  Katar

25,6304  Irak
115,0 4 Arabia Saudyjska

7,1675  Kuwejt
104 5 ZEA

6,071...
...

22 UE
6,1 15 UE

2,476Źródło: CIA World Factbook 2008; IEA, Key World Energy Statistics.
Na  Bliskim Wschodzie znajduje się 61% rezerw ropy naftowej, 6% w 

18% w  Ameryce Łacińskiej i  Afryce. W przypadku gazu, 41% znajduje się n
skim Wschodzie, 30% na obszarze  byłego ZSRR, po 8% w Afryce i  Oceanii. O
się, że trzy kraje dysponują 55%  globalnych rezerw gazu:  Rosja – 25,2%,  Ir
15,8%,  Katar – 14,4%. Natomiast 75% rezerw ropy naftowej znajduje się w kra
OPEC, z czego 4/5 w sześciu krajach  Bliskiego Wschodu (Litvin 2009: 4). 

 Afryka. Kontynent ten posiada 9,5% światowych zasobów ropy, skoncen
wanych w  Libii,  Algierii i  Nigerii. Większość produkcji z Afryki Północnej tr
do Europy, największymi klientami reszty kontynentu są USA i  Chiny. Ud
Afryki w produkcji światowej wynosi 12,8% i zasadniczo wzrósł w ostatniej
kadzie. Z kolei udział w światowym eksporcie surowca wynosi 18%. W przypad
gazu, rezerwy wynoszą 8%, są skoncentrowane w Nigerii i Algierii, najważn
szym konsumentem jest  Europa, zwłaszcza  Włochy. Stosunek rezerw do produk
(R/P ratio) wynosi 32 lata dla ropy i 88 lat dla gazu (Winstone et al. 2007: 22). N
bardziej zaangażowane w rywalizację o afrykańskie surowce pozostają USA i C
ny. Głównym dostawcą Chin jest  Angola, poza nią Chiny są aktywne w  Gabon
Nigerii,  Sudanie,  Czadzie, Algierii i  Gwinei Równikowej. USA z kolei, angażu
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Postacie ze stawu
W każdym audytorium są charakterystyczne osobowości. W rozdziale 11., w części zatytułowanej Rodzaje życia w stawie, spotkasz i być może z rozbawieniem rozpoznasz swoich kolegów z pracy i przyjaciół w opi-sanych tam kamieniach, liściach, żabach, rybach, pniach i traszkach. Z dużym prawdopodobieństwem rozpoznasz też samego siebie, a wte-dy nie wypieraj się! 

Audytoria, które przywołuję, mogą być różnej wielkości – od jednej osoby do kilku tysięcy. W książce opieram się na własnych doświad-czeniach z różnymi grupami słuchaczy, z którymi miałem przyjemność współpracować. Jednak bez względu na wielkość grupy naszą ambicją i celem powinno być przekonanie każdego słuchacza do naszego punk-tu widzenia i naszego sposobu postrzegania prezentowanego tematu. 
W relacji ze słuchaczami musimy komunikować się w sposób jasny i zrozumiały, gdyż tylko wtedy nasz przekaz będzie efektywny. Wy-obraźmy sobie sytuację, w której, jako szef zespołu pracowników, bę-dziesz miał za zadanie zaprezentować swoją strategię działania i prze-konać swoich słuchaczy do skutecznego jej wykorzystania. W innej sytuacji może być tak, że jako lider zespołu będziesz musiał wpłynąć 

D L A C Z E G O :  Ż Y C I E  W  S T A W I E ?  /  29

na kierunek realizacji danego projektu. A czasem po prostu będziesz potrzebował trochę więcej czasu – dzięki efektywnej komunikacji bę-dziesz mógł go uzyskać.

Dołącz zatem do mnie i wspólnie zwiedźmy staw.

Jak wszystkie ciekawe podróże, ta również, mam nadzieję, zachęci cię do dalszych odkryć. Wspaniale jest uczyć się codziennie czegoś nowego i nawet osoba, która swoim wystąpieniem zanudza nas do granic wytrzy-małości, może nas czegoś nauczyć, choćby tego: jak nie należy czegoś robić!

Miarą sukcesu każdego mówcy jest to, co pomyśli i zrobi pu-bliczność po wyjściu z sali.

Wywieranie wpływu na te myśli i działania stanowi zasadnicze przesła-nie Życia w stawie. 

Tak więc chodź, zanurz się – woda jest ciepła! 

Życzę miłej lektury.

Życzę powodzenia w sztuce oddziaływania i perswazji!   

Jon Hammond

15

Rozdział 1 • Pierwsze kroki: Wstępny plan i kosztorys

 

1  PIERWSZE KROKI: 

WSTĘPNY PLAN I KOSZTORYS

Organizowanie imprezy – bez względu na to, czy jest to 

spotkanie, impreza firmowa, gala dobroczynna, konferencja, 

konwencja, impreza integracyjna czy też jakiekolwiek inne 

specjalne wydarzenie – porównywane jest z reżyserowaniem 

filmu, ale w rzeczywistości bardziej przypomina realizację 

przedstawienia teatralnego. To jak balansowanie na linie bez 

zabezpieczenia. Kiedy już impreza się zacznie, nie ma odwro-

tu ani powtórki. Realizowana jest za jednym podejściem i nie 

ma tam miejsca na próbę generalną. Nie możesz krzyknąć: 

„stop” i zarządzić powtórkę ujęcia. Po prostu nie jesteś w sta-

nie przewidzieć – tak jak może to mieć miejsce w przypadku 

scenariusza filmowego – jak będzie przebiegać interakcja mię-

dzy twoimi gośćmi a dostawcami usług i jak będą reagować. 

Ale możesz wszystko zaplanować i z góry przygotować się na 

ewentualne niespodzianki. Nigdy nie zapominaj o prawie 

Murphy’ego: jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda.

Na pewnym przyjęciu weselnym kelnerka potknęła się 

i tort weselny „wylądował” na podłodze. Na szczęście 

w trakcie przenoszenia był przykryty obrusem, dzięki czemu 

tylko jego górna warstwa uległa zniszczeniu. W kuchni tort 

został pokryty nowym lukrem i udekorowany kwiatkami, po 

czym był gotowy do tradycyjnych zdjęć.

Jon Hammond, Życie w stawie

Judy Allen, Organizacja imprez
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MARCUS BUCKINGHAM

KARTA DEFINICJI SŁABEJ STRONY

 Czuję się osłabiony (wyczerpany, znudzony), gdy…

ÓĆMY DO MOCNEGO PLANU TYGODNIOWEGO

więcając czas na analizę wszystkich tych czynności, które mają na ciebie 

atywny wpływ, naturalne jest, że w końcu przyjdzie ci do głowy pewna 

śl. Brzmi ona najczęściej tak: Muszę wyrwać się z tej roboty!

To normalne. Jest to jednocześnie najbardziej radykalne rozwiązanie. Musisz 

ufać, że jeśli będziesz przestrzegał tej sześciokrokowej dyscypliny, to z pew-

ścią nastąpią oczekiwane zmiany. Niewątpliwie będą wymagały czasu i wy-

ku, a może nawet zmiany nastawienia psychicznego z twojej strony. Jeśli 

dnak postarasz się ograniczyć czynności, które obniżają twoją skuteczność, 

o będziesz zaskoczony – bez względu na to, jak skostniała lub biurokratyczna 

est twoja organizacja – elastycznością swojego opisu stanowiska.

Jeżeli chcesz być fi zykiem, a obecnie pracujesz jako kucharz, to przykro mi, 

ale żadne stopniowe zmiany w twojej aktualnej pracy nie pomogą ci w osią-

gnięciu celu. Nie mogę przecież wykluczyć, że twoje pragnienia i rzeczywi-

stość całkowicie się rozminęły. Możliwe przecież, że nieprzyjemne czynności 

wypełniające twój czas pracy do tego stopnia ci się uprzykrzyły, iż została 

przekroczona pewna krytyczna masa i zmiana stanowiska rzeczywiście jest 

najlepszym rozwiązaniem.

Możliwe także, że twoja organizacja lub fi rma, dążąc do osiągnięcia wła-

snych celów, ostatnio znacznie zmodyfi kowała zakres twoich obowiązków, 

odciągając cię od zadań, które działają na ciebie ożywczo. W takim przypad-

ku także możesz brać pod uwagę konieczność zmiany pracy.

Zanim jednak podejmiesz tę ostateczną decyzję, daj sobie szansę. 

Niewykluczone, że już pracujesz na idealnym dla siebie stanowisku, ale nie 

dostrzegasz tego pod grubą warstwą niewłaściwych działań. Wystarczy wło-

żyć niewiele wysiłku, aby obrać ją kawałek po kawałku i tydzień po tygodniu 

odkryć zadania, które w pełni wykorzystują twoje silne strony.

Zacznij od wypełnienia kolejnego Mocnego Planu Tygodniowego. Tym 

razem jednak, zamiast wskazywać dwie czynności, które wykorzystują twoje 

silne strony, wybierz dwie czynności, które możesz zrobić w najbliższym ty- 147

WYKORZYSTAJ SWOJE SILNE STRONY

godniu, aby ograniczyć jedną ze swoich słabych stron. Jeśli chcesz, to możesz 

w tym celu skorzystać z planu znajdującego się na następnej stronie.

Jeśli nie chcesz mazać po książce, to zaloguj się na witrynie SimplyStrengths.

com i wydrukuj formularz.

 MOCNY PLAN 

 TYGODNIOWY™ DATA: POCZĄTEK TYGODNIA        KONIEC TYGODNIA

                    UBIEGŁY TYDZIEŃ  
 

      TEN TYDZIEŃ

               Jaki procent ubiegłego tygodnia spędziłeś na                         J
aki procent tego tygodnia spędzisz na

               wykonywaniu czynności, które naprawdę lubisz robić?           wykonywaniu czynności, które naprawdę lubisz robić?

                    UWOLNIJ SWOJE SILNE STRONY

               Jakie działania podejmiesz w tygodniu, aby UWOLNIĆ swoje silne strony?

                    OGRANICZ SWOJE SŁABE STRONY

               Jakie działania podejmiesz w tym tygodniu, aby OGRANICZYĆ swoje słabe strony?

147

Jeśli nie chcesz mazać po książce, to zaloguj się na witrynie SimplyStreng

com i wydrukuj formularz.

„Trombone Player Wanted” – zestaw pomocniczy
Chcesz pokazać swojemu zespołowi serię filmów „Trombone Player Wanted”, 

ale potrzebujesz nieco pomocy?Zestaw pomocniczy „Trombone Player Wanted” zapewnia narzędzia, które pozwolą 

ci na przeprowadzenie innych przez sześciokrokową procedurę:

xiv  Zestaw
 pom

ocniczy

„Przewodnik” („Facilitator’s Guide”), 
który zawiera szczegółowy opis krok 
po kroku na temat tego, w jaki sposób 
wykorzystać filmy jako element kursu.

DVD-ROM zawierający pokaz slajdów 
Power Point oraz dokumenty, które pomogą 
przedstawić program uczestnikom kursu, 
a także przewodniki uczestnika, które można 
dostosować, wydrukować i rozdać.

Jeden egzemplarz książki „Wykorzystaj 
swoje silne strony” autorstwa Marcusa 
Buckinghama.

20 kopii filmów z serii „Trombone 
Player Wanted” do wykorzystania 
w trakcie kursu.

Więcej informacji na temat zestawu „Trombone Player Wanted” znajduje się na stronie 

www.SimplyStrengths.com.

Uczyń swoją firmę organizacją opartą na silnych stronach 

swoich pracowników
Twoje studium przypadkuWyobraź sobie, że jesteś kierownikiem w pewnej dużej sieci handlowej. Poniżej znajduje 

się wykres ilustrujący wyniki poszczególnych sklepów – osiągany zysk i pozycję sklepu na 

tle potencjału rynku lokalnego. Patrząc na ten wykres, nurtuje cię jedno pytanie – dlaczego 

rozrzut jest tak duży? Szczególnie dziwi cię fakt, że dwa sklepy mające ten sam potencjał 

rynkowy (zaznaczone strzałkami) tak bardzo różnią się od siebie pod względem zysków. 

W obu sklepach podobni pracownicy sprzedają dokładnie takie same produkty tym samym 

klientom w tych samych okolicach, a jednak jeden sklep osiąga o wiele lepsze wyniki 

od drugiego. Dlaczego? Co jest przyczyną takiej rozbieżności? Co dzieje się w zespole 

odnoszącym sukcesy, czego nie znajdziemy w zespole o mizernych wynikach?Zyski na jednostkę

                    POTENCJAŁ RYNKU LOKALNEGO
Odpowiedzi na takie pytania próbujemy odnaleźć w Marcus Buckingham Company.

Jeśli interesuje cię, w jaki sposób możesz zbudować zespół osiągający świetne wyniki, 

odwiedź stronę www.SimplyStrengths.com i pobierz z niej bezpłatne materiały informacyjne 

o firmie Marcusa Buckinghama.

BADANIA    •    ROZWIĄZANIA    •    E-LEARNING    •    COACHING DLA KIEROWNIKÓW    •     SZKOLENIA INSTRUKTORÓW

www.MarcusBuckingham.com    |    www.SimplyStrengths.com

y j ę

POTENCJAŁ RYNKU LOKALNEGO

ZY
SK

Marcus Buckingham, Wykorzystaj swoje silne strony

Marcus Buckingham, Wykorzystaj swoje silne strony (dodatek)
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Richard David Precht

roszczenia i uzurpacje). Ludzkiej świadomości nie ukształtowa-

ło natarczywe pytanie: „Co jest prawdą?”, z pewnością bowiem 

ważniejsze było: „Co jest najlepsze dla mego przetrwania i mojej 

pomyślności?”. Kwestie niewiele wnoszące do odpowiedzi na nie 

najprawdopodobniej miały bardzo niewielkie szanse, aby ode-

grać istotną rolę w ewolucji człowieka. Sam Nietzsche hołubił 

wprawdzie nadzieję, iż taka samoocena może przewrotnie wy-

tworzyć nadczłowieka, który rozbuduje i zróżnicuje swój zmysł 

poznawczy, ale i  w  tej kwestii ostrożność jest bezpieczniejsza 

od  patosu. Chociaż bowiem, jak zobaczymy dalej, od  czasów 

Nietzschego dokonał się gigantyczny postęp, jeśli chodzi o po-

znanie ludzkiej świadomości i jej „chemii”, to nawet najbardziej 

wymyślna aparatura pomiarowa i najbardziej wyrafi nowane ob-

serwacje nie zmieniają tego podstawowego faktu, że człowieko-

wi po prostu odmówione jest obiektywne poznanie.

Czy jednak na pewno jest w tym coś aż tak złego? A może 

byłoby jeszcze gorzej, gdyby człowiek miał kompletną wiedzę 

o wszystkim, co się znajduje i dzieje wokół niego? Czy w ogó-

le potrzebna jest nam prawda, która swobodnie i  niezależnie 

unosi się ponad naszymi głowami? Często sama droga jest 

pięknym celem, szczególnie gdy jest tak wymagająca, jak owe 

poplątane ścieżki wiodące do nas samych. „Nie szukaliśmy siebie 

nigdy – jakże stać się miało, byśmy się kiedyś znaleźli?”, pytał 

Nietzsche w  książce Z  genealogii moralności. Spróbujmy więc 

na tyle, na ile jest to nam dziś dostępne, poznać samych siebie. 

Jakimi drogami pójść? Jakich metod się trzymać? I  jak będzie 

wyglądać to, co na końcu uzyskamy? Skoro całe nasze poznanie 

zależy od mózgu kręgowca, jakim jesteśmy, najlepiej od mózgu 

właśnie zacznijmy. A pierwsze pytanie brzmi: Skąd on się wziął? 

I czemu tak właśnie jest uposażony?

 Lucy in the Sky. Skąd pochodzimy?
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Hadar

Lucy in the Sky

Skąd pochodzimy?

T
o  historia trzech historii. Pierwsza brzmi tak: 28 lutego 

1967 roku, gdy Amerykanie bombardowali Wietnam Pół-

nocny przy użyciu napalmu i „mieszanki pomarańczowej”, 

w Berlinie doszło do pierwszych protestów studenckich, właśnie 

powstała Komuna I, Che Guevara rozpoczynał swą walkę par-

tyzancką na płaskowyżu w centrum Boliwii, a Paul McCartney, 

John Lennon, George Harrison i Ringo Starr zamknęli się w lon-

dyńskim studiu przy Abbey Road. Efektem nagrania był album 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, na którym znalazła się mię-

dzy innymi piosenka Lucy in the Sky with Diamonds. Zarówno 

z racji tytułu, jak i surrealistycznego tekstu wielu fanów Beatlesów 

po dziś dzień jest przekonanych, iż Lennon napisał ten utwór pod 

wpływem narkotyków, a obraz fantazyjnie migotliwego świata jest 

hołdem wobec LSD. Prawda jest bardziej prosta i banalna, jako że 

Lucy to po prostu koleżanka z klasy syna Lennona, Juliana, który 

pokazał ją ojcu na swym rysunku zatytułowanym właśnie „Lucy in 

the Sky with Diamonds”.

I tu rozpoczyna się druga historia. Donald Carl Johanson nie 

miał jeszcze trzydziestu lat, gdy w 1973 roku w składzie między-

narodowej wyprawy badawczej znalazł się na jałowej, wyschniętej 

wyżynie etiopskiej nieopodal miasta Hadar. Johanson był eksper-

tem od szympansich zębów, a swoją pracę zaczynał traktować jako 

dopust boży. Już od trzech lat siedział nad pracą doktorską o uzę-

a-

m 

jej 

pomyślności?”. Kwestie niewiele wnoszące do odpowiedzi na nie

d dobniej miały bardzo niewielkie szanse, aby ode-

Ni tzsche hołubił

Biały Kamień
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KSI CA SKARGA

Tarsis, Rok Miejski 224

Od Valgolda, Ksi cia Vergerone, 
do Haniry ze Z otego Domu, 
wybranego g osu gildii jubilerów

Tajne! Dokument ten nie powinien znale  si  poza Z otym Domem!

Witaj, Lady Haniro. Pozwól, e jako pierwszy z o  Ci gra-
tulacje z okazji obj cia stanowiska ambasadora na Ergoth. Jako 
by y emisariusz cesarskiego dworu, czuj  si  zobowi zany, aby 
da  Ci przedsmak tego, co czeka na Ciebie w Daltigoth.

Od chwili za o enia Cesarstwa Ergoth przez barbarzy skie-
go wojownika Ackala Ergota w dwa lata po stworzeniu naszego 
w asnego suwerennego miasta, istnia y mi dzy nami kon  ikty 
i wspó zawodnictwo. Wojna o Zatok , Wojna o Gór , Wojna 
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Rozdzia  I
DZIEDZICTWO GREGORA

Kitiara Uth Matar sta a w cieniu samotnego d bu, rosn cego 
na ma ym wzniesieniu, góruj cym nad p ytk  dolin . Zaczyna o 
wita . Poranne mg y tuli y si  jeszcze do pos ania z wysokich 

traw na ce, która rozpo ciera a si  przed jej oczyma. Kitiara 
znajdowa a si  o ca y dzie  drogi od tak dobrze jej znanych drzew 
vallen z Solace. Mia a pierwsz  okazj , by ujrze  faluj c  okolic , 
rozci gaj c  si  daleko na zachód od bezpiecznego domu.Poprzedniego dnia zmierzch zasta  ich, zanim dotarli do obo-
zowiska. Jakby tego by o ma o, nie znale li te  adnego wy-
godnego miejsca przy ogniu. o nierze woleli nie ryzykowa  
ujawnienia pozycji.

Wje d aj c do obozowiska, Kit s ysza a st umione szcz kni -
cia pancerzy i broni odk adanej na bok. W mroku zdo a a dostrzec 
tylko niewyra ne sylwetki ludzi i innych istot rozk adaj cych 
swoje rozwijane pos ania na ziemi. Osobi cie, Kit w ogóle nie 
by a senna. Czu a mrowienie w ca ym ciele. Co jaki  czas prze-

Tina Daniell, Mroczne serce

Richard David Precht, Kim jestem? A jeśli już, to na ile? Podróż fi lozofi czna

Paul Thompson, Tonya Cook, Wyprawa wojownika
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Stabat mater
Wiatr w przelocie skonał chyżym,Przeniknęła ziemię zgroza,Krzyż na skale, a pod krzyżemStabat Mater dolorosa.

Żadnych słów i żadnych głosów;Krew z korony Bożej spływa;Wobec Boga i niebiosów
Stała Matka boleściwa.

Na konania patrząc bole,Rany, pręgi od powroza,Na łzy oczu, cierń na czole,Stabat Mater dolorosa.
Konająca od współmęki,

Przyjmująca śmierć za żywa,Cierń i gwoździe Bożej ręki,Stała Matka boleściwa.
Jak raniona szybkim strzałemDeszczem łzy wylewa brzoza,Z takim sercem przebolałemStabat Mater dolorosa.

Czując męki w piersi wzdętej,Jak się życie w łzy rozpływa,Łza przepada w uśmiech święty,Stała Matka boleściwa.
Jak świat wielki opuszczona,Gdy ją zdjęła życia zgroza,Przerażona, że Bóg kona,Stabat Mater dolorosa.

T E O F I L  L E N A R T O W I C Z
2

Z wysokości więc boleści,Która ludzkie gładzi grzechy,Na jęk trwogi, żal niewieściJeszcze promień spadł pociechy.
„Nie zostawię cię sierotą,Ukochana do ostatka,O! niewiasto, syn twój oto,Janie! oto twoja matka”.

O! pociecho, jakżeś sroga,O, radości z sercem sprzeczne!Za człowieka oddać Boga,Za doczesne oddać wieczne!
O, Maryjo, nie gardź namiPatrząc na łzę, co nam ścieka,Że częstokroć mniej kochamyStwórcę Boga niż człowieka.

Oczyść nas Twej szaty płótnem,Jednym wiewem złotej poły,Niech się kocham w życiu smutnemI w wieczności Twej wesołej.
A w dzień zgonu, Bolejąca,Nim do wiecznych zejdę mroków,Niech mi żal nie będzie słońcaI powietrza, i obłoków.  

(1858)

TEOFIL LENARTOWICZ (1822–1893)Poeta, etnograf (współpracował z Oskarem Kolbergiem) i rzeźbiarz. Lirnik mazowiecki. Urodził się 
w Warszawie, zmarł we Florencji. Oboje rodzice pochodzili ze zubożałej szlachty. Po śmierci ojca i ponow-

nym wyjściu matki za mąż, rodzina tułała się po Mazowszu. Wykształcenie elementarne zdobył w Warszawie, 
dzięki pomocy starszej siostry. Pracował kilka lat jako kopista w kancelariach adwokackich, doszedłszy do sta-
nowiska kancelisty. Związał się z warszawską cyganerią i ruchem niepodległościowym. Chcąc uniknąć aresz-
towania zdecydował się na emigrację. W Paryżu spotkał się z Adamem Mickiewiczem, który utwierdził go 
w jego powołaniu poety. W roku 1860 osiadł we Florencji, przez kilka lat był wykładowcą literatur słowiań-
skich na Uniwersytecie Bolońskim. Pochowany jest na krakowskiej Skałce. 

Stabat mater
Wiatr w przelocie skonał chyżym,Przenik ł

T E O F I L  L E N A R T O W I C Z
2

Z wysokości więc boleści,Która ludzkie gładzi grzechy,Na jęk trwogi, żal niewieściJeszcze promień spadł pociechy.
N

Stanisław Jachowicz

Andzia
„Nie rusz, Andziu, tego kwiatka,

Róża kole”– rzekła matka.

Andzia mamy nie słuchała,

Ukłuła się i płakała.

Figielki Kazia
Tadzio domki z kart budował,

Kazio coraz to dmuchnął i pod stół się chował.

„Wiesz, Kaziu – rzekł braciszek – co ja teraz zrobię?

Schowam karty w szufladę i dmuchajże sobie!”

14
eposłuszeństwo

Często bywamy winni złemu sami.

„Nie gryź, chłopcze – rzekł ojciec – orzechów zębami”.

Chłopczyk na to: „Nic nie szkodzi”.

A teraz bez zębów chodzi.

Obchodź się łagodnie 

ze zwierzętami

Zwierzątkom dokuczać to bardzo zła wada.

I piesek ma czucie, choć o tym nie gada.

Kto z pieskiem się drażni, ciągnie go za uszko,

To bardzo niedobre musi mieć serduszko.

15

Nie
Częst

Wiersze  dla  dzieciWiersze  dla  dzieciznane  i  lubianeznane  i  lubiane
Ilustrowa aMagdalena Józefczuk-Dmitroca

Wiersze  dla  dzieci  
Wiersze  dla  dzieci

 znane  i  lubiane
znaneilubiane

Pami tam, matko...
Wiersze poetów polskich

W
rsze

poetów
polskic
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OPOWIEŚCI O RAKU

CZĘŚĆ 1: PRZEKAZYWANIE ZŁEJ WIADOMOŚCI
CZY PACJENT JEST FIZYCZNIE NIEZDOLNY 
DO JEJ ZROZUMIENIA?

CZY TO NIEULECZALNE? 

O ile pacjent nie wyraził uprzednio 

 
sprzeciwu, poinformuj krewnego lub 
partnera – zastosuj diagram przepływu 
informacji.

Zajmij się leczeniem przyczyny np. 
dezorientacja – patrz medycyna paliatywna*).

CZY KREWNY LUB PARTNER CHCE ZATAIĆ 
INFORMACJE PRZED PACJENTEM? Zatajenie informacji przez krewnego: 

Przyjmij, że opiekun 
 

zna pacjenta lepiej niż jakikolwiek specjalista. 

Zbadaj powody zatajenia (opiekun robi to, co uważa za najlepsze w danym momencie). 

 
Poproś o pozwolenie na rozmowę z pacjentem, aby dowiedzieć się jak on sam ocenia swoją sytuację. 

 
Sprawdź, w jaki sposób zatajenie wpłynie na relacje z członkiem rodziny. 

 

W miarę możliwości znajdź dyskretne, ciche i wygodne miejsce. 

 
Dowiedz się, co dana osoba już wie i sprawdź, jak rozumie sytuację (np. „Jak pan/pani rozumie to, 

 
co się z panem/panią dzieje?” lub „Jak według pana/pani potoczą się sprawy od tego momentu?”). Y PACJENT JUŻ WIE? 

CZY PROSI O DALSZE INFORMACJE? 

W przypadku pacjenta: przejdź do części 2. 

 
W przypadku krewnego: jeśli pacjent 

 
wyrazi zgodę, poinformuj krewnego lub 
partnera o stopniu świadomości pacjenta 
– użyj diagramu przepływu informacji.CZY TO KONIEC ZŁYCH WIADOMOŚCI? 

Przekaż wymagane informacje, najlepiej 

 
wraz z ich kopią w formie pisemnej lub 
nagrania. 
Przejdź do części 2. 

 
ostrzegawczy (np. „Mamy wyniki i obawiam się, że stan jest poważniejszy niż sądziliśmy”). 

aj w milczeniu, dając możliwość odpowiedzi.

ZAREAGOWAŁ NA SYGNAŁ ZY?
Na przykład: „Co ma pan/pani na myśli, mówiąc »poważniejszy«?”, „Chodzi o raka?”. 

Odpowiedz na to zaproszenie do udzielenia dalszych informacji, przekazując pierwszą ich partię 

 
(np. „Obawiam się, że znaleźliśmy atypowe komórki”). 

Upewnij się, że rozmówca rozumie przedstawione informacje. 

 
 Przekazuj informacje tak długo, jak pozwala na to pacjent (np. „Co ma pan/pani na myśli, mówiąc: 

 
»atypowe«?”). 

2.
CZY OSOBA NADAL ODPOWIADA POZYTYWNIE 

NA PYTANIA? 

TAK
NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

* Stedeford A. and Regnard C. (1993) Palliat Med 7: 333-38 

Przedrukowano za zgod  Faulkner et al, Breaking Bad News – A Flow 

Diagram. Chronione prawem autorskim (©Sage Publications, 1994), 

za zgod  Sage Publications Ltd. 
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szczypcami, naciągnął i odkroił kawałek
to był młody grecki lekarz, powiedział Rebec
ca to moja córka od jakiegoś JOAN: czasu Re
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a Grant to mój syn właśnie CLARE: byłam u nich w Antigui, 

moja córka Kim spędzała tam kiedyś wakacje, zakochała się w 
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Ju  wiele miesi cy temu wiedzia am, 

e to rak, ale mój lekarz za ka dym razem 

mówi , e to nic takiego! 

„W następn
ym tygod

niu miał
am mast

ektomię i
 usunięto

 

mi węzły chło
nne, mus

iałam pr
zestać si

ę zadręc
zać, że n

ie 

rozpozna
no tego w

cześniej, 
bo wtedy nar

asta w tobie ta
ka 

straszna 
wściekłość 

na tamty
ch lekarz

y”.

Niestety, przypadki przeoczenia lub zbagatelizowania objawów, które niepokoiły pacjentów, 

podejrzewających, iż mogą być one symptomami raka, nie należą do rzadkości.

Wśród kobiet w wieku Sharon (39 lat) łagodne choroby piersi są o wiele częstsze niż rak. Sharon 

także miała objawy, takie jak ból piersi, które są bardziej charakterystyczne dla chorób łagodnych. 

Jednak z niektórymi rodzajami łagodnych chorób piersi wiąże się podwyższone ryzyko zezłośliwienia.

Istnieje bardzo cienka granica pomiędzy spowodowaniem niepotrzebnego niepokoju 

u pacjenta i zaleceniem mu zbędnych zabiegów (pobieranie biopsji w przypadku zmian łagodnych) 

a zignorowaniem rzeczywistych symptomów raka. Pacjentów należy informować o możliwych 

badaniach, a także angażować w podejmowanie decyzji dotyczących tego, jak dalece badać te 

symptomy. W przypadku Sharon tak się nie stało. 

Jak pokazują „Opowieści o raku”, kiedy Sharon uświadamia sobie, że jej obawy nie zostały 

potraktowane poważnie, odczuwa zrozumiałą złość i rozczarowanie postawą lekarzy. W rezultacie 

obie strony zaczynają wątpić w siebie nawzajem, ale nie potrafi ą o tym porozmawiać. Zaufanie – tak 

istotne we właściwej relacji między lekarzem a pacjentem – zostaje szybko utracone.

Przeprowadzona ostatnio metaanaliza badań dotyczących raka piersi ujawniła, że diagnozy 

postawione z opóźnieniem przekraczającym trzy miesiące od wystąpienia pierwszych objawów 

do rozpoczęcia leczenia (tzw. opóźnienie całkowite), mają związek ze słabszą przeżywalnością 

następnych pięciu lat19. Dzieje się tak nie tylko wskutek rozprzestrzenienia się choroby. Wydaje się, 

że pacjenci radzą sobie znacznie gorzej z innych przyczyn, być może z powodu stresu i złości.

  

Komunikacja z pacjentami dotycząca nietrafnej lub spóźnionej diagnozy

Wysłuchaj pacjenta w celu poznania jego poglądów 

 
i odpowiednio dostosuj swoją wypowiedź.

Daj pacjentowi i jego najbliższym możliwość pełnego 

 
i szczerego przedyskutowania ich przypadku. 

Wysłuchaj ich opinii na temat tego, co poszło nie tak 

 
i okaż zrozumienie. 

Przedstaw możliwie najwięcej informacji, aby pomóc 

 
pacjentowi i jego opiekunom zrozumieć, co dopro-

wadziło do postawienia nietrafnej diagnozy.

Zapewnij pacjenta, że zostanie zrobione wszystko, 

 
co jest możliwe. 

Jeśli popełniono błąd lub przeoczone zostały istot-

 
ne informacje, należy przyznać, że fakt taki miał 

miejsce, a pracownik opieki zdrowotnej, który jest 

za to odpowiedzialny, powinien przeprosić pacjenta. 

Należy wyrazić troskę i smutek, a także wysunąć 

swoją propozycję zmiany aktualnego systemu, która 

zapewniłaby, że podobna sytuacja już się nie powtó-

rzy. Właśnie tego pragną i oczekują pacjenci w takim 

samym stopniu, jak innych działań. Ujawnienie 

takiego faktu, przeprosiny i omówienie tego, co się 

zdarzyło, leżą w najlepszym interesie obu stron, ponie-

waż mogą zwiększyć ich wzajemne zrozumienie 

i pomóc im radzić sobie z zaistniałą sytuacją.

Jeżeli pracownicy opieki zdrowotnej odpowiedzialni 

 
za postawienie opóźnionej diagnozy nadal opiekują się 

pacjentem, chory powinien mieć możliwość wyboru 

innego lekarza, jeśli sobie tego życzy – jeżeli istnieje 

prawdopodobieństwo utraty zaufania i pogorszenia 

się ich relacji. 

Właściwe postępowanie w takiej sytuacji może pomóc 

 
uniknąć przypadków pomyłek lekarskich, gdyż to wła-

śnie słaba jakość komunikacji lekarzy z pacjentami, 

a nie same niekorzystne wyniki kliniczne, prowadzi 

często do procesów sądowych w sprawie błędów 

w sztuce lekarskiej. Ponad 40% reprezentatywnej 

grupy pacjentów brytyjskich i ich rodzin, którzy podjęli 

kroki prawne przeciwko swoim lekarzom, twierdzi, 

że procesów tych można było uniknąć. Większość 

z tych osób oczekiwała po prostu wyjaśnienia i prze-

prosin ze strony lekarza19.

ĆWICZENIE

Postępowanie w przy-

padku opóźnionej 

diagnozy 

Wykorzystując poniższe 

szczegółowe informacje 

dotyczące przypadku, wraz 

z kolegami z grupy semina-

ryjnej odegraj scenkę doty-

czącą błędnej diagnozy raka. 

Zastanów się, jakich użyłbyś 

słów oraz jakie informacje 

zdecydowałbyś się przekazać 

pacjentowi, a także jakich 

sformułowań i odpowiedzi 

chciałbyś uniknąć. 

Walter ma 65 lat, jest 

 
palaczem, a w ciągu 

ostatnich sześciu miesięcy 

przeszedł trzy infekcje 

dolnego odcinka układu 

oddechowego. Pacjent 

narzeka na coraz bardziej 

dotkliwy kaszel i spadek 

wagi. Jego żona zmarła 

nagle w zeszłym roku 

i wiesz, że od tego czasu 

odżywia się głównie 

tostami i pije niemal 

wyłącznie herbatę. 

Przyznaje również, 

że kiedyś w czasie 

kaszlu odkrztusił fl egmę 

z krwią, ale zdarzyło się 

to tylko raz, trzy miesiące 

temu. Konsekwentnie 

przepisujesz mu 

antybiotyki, które 

wydają się tymczasowo 

likwidować te objawy, 

ale nie przeprowadzasz 

żadnych dalszych badań. 

Tymczasem Walter zjawia 

się u ciebie, ponieważ 

znów kaszle krwią, 

a prześwietlenie ujawnia 

dużą zmianę zlokalizowaną 

w środkowym płacie 

prawego płuca 

i powiększenie wnęki. „Czy 

to z powodu raka plułem 

krwią? Powinienem już 

wtedy mieć prześwietlenie, 

prawda?” – pyta. Co mu 

odpowiadasz?

W przypadku pacjenta: przejdź do części 2. 
W przypadku krewnego: jeśli pacjent
wyrazi zgodę, poinformuj kpartnera o stop

niejszy«?
nformacj

rmacje. 
nt (np. „C

AK

TAK

NIE

(1993) Paler et al, Brtorskim (©
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Opieka przedoperacyjna 

Dokładna przedoperacyjna ocena stanu pacjenta jest zasadniczym elementem, który wpływa 

na późniejsze skuteczne postępowanie. Może ona jednak być czasochłonna, a jej znaczenie jest 

często niedoceniane. 

Oceny dokonuje odpowiedni zespół. Może do niego należeć pielęgniarka oddziału 

przedoperacyjnego i anestezjolog (skład zespołu będzie się różnić w zależności od kraju). Najlepiej, 

by ocena przedoperacyjna była przeprowadzana na kilka dni przed planowaną operacją. 

Wyjaśnianie kwestii oceny przedoperacyjnej pacjentom 

Ustalenie stanu fizycznego pacjenta
Wyjaśnij pacjentowi, iż aby upewnić się, że jego stan fizyczny jest 

wystarczająco dobry do przeprowadzenia operacji, wykonane 

będą odpowiednie badania: serca i układu oddechowego, stopnia 

nawodnienia organizmu, skłonności do infekcji i ryzyka powsta-

nia odleżyn.

Ustalanie obszarów wymagających dalszej 

analizy przed operacją

Należy uświadomić pacjentowi, że przed operacją być może 

zostaną przeprowadzone inne badania, takie jak: badanie krwi, 

wymaz z błony śluzowej nosa, EKG i prześwietlenie. 

Premedykacja lub dodatkowe leczenie W niektórych sytuacjach wymagane jest podjęcie dodatkowego 

leczenia, takiego jak: fizjoterapia, lepsza kontrola wysokiego ci-

śnienia krwi lub sedacja przedoperacyjna. 

Ustalenie innych czynników, które mogą 

wpływać na metodę znieczulenia, technikę 

chirurgiczną bądź późniejsze postępowanie 

z pacjentem

Podkreśl, że w stosownych przypadkach przed operacją koniecz-

ne jest usunięcie koron, sztucznej szczęki lub innych elementów 

protetycznych. Należy uświadomić pacjentom potencjalną po-

trzebę zastosowania leków do kontroli bólu, nudności, wymiotów 

i zakrzepicy po operacji. 

Ocena psychicznej gotowości pacjenta 

do operacji i ogólnie do tego, co go czeka 

Pacjentom należy udzielić tak dużo wsparcia i otuchy, jak 

to możliwe, by perspektywa operacji wydawała się im mniej przy-

tłaczająca. Mogą w tym pomóc poznawcze sposoby radzenia 

sobie ze stresem i techniki relaksacyjne. 

Zgoda na operację
Istotne jest, by przed poproszeniem pacjenta o potwierdzenie 

zgody na operację (podpis na formularzu) w pełni wyjaśnić mu 

jej przebieg i jej konsekwencje. 

Sposoby uśmierzania bólu pooperacyjnego Należy jasno omówić z pacjentem różne sposoby zwalczania 

bólu. 

Wypisanie ze szpitala
Porozmawiaj z pacjentem na temat jego sytuacji socjalnej po wy-

pisaniu do domu. Jakie wsparcie otrzyma od rodziny, a jakie 

zostanie mu zapewnione z zewnątrz? 

Pacjenci często wyrażają pewne obawy w związku z operacją i jej konsekwencjami, a kluczowym 

elementem relacji pracownika opieki zdrowotnej z jego pacjentami jest zwrócenie uwagi na te 

obawy i inne negatywne emocje. 

Czego mogą obawiać się pacjenci? 

Że podczas operacji mogą pozostać rozbudzeni i będą odczuwać ból. 

 
Że nie obudzą się po operacji. 

 
Że operacja może ujawnić dużo gorszą chorobę, niż się spodziewali. 

 
Że podczas operacji coś pójdzie nie tak. 

 
Że przez pomyłkę w ich ciele mogą zostać pozostawione jakieś narzędzia chirurgiczne. 

 
Że w wyniku operacji zostaną poważnie okaleczeni lub pokryci bliznami bądź że w ich ciele 

 
pojawią się zmiany. 

Że będą odczuwać ekstremalny ból, nudności bądź inne nieprzyjemne objawy. 

 
Że znieczulenie nie będzie skuteczne lub spowoduje powikłania. 

 

ĆWICZENIE 
Przygotowywanie 

do zabiegu 

operacyjnego 

Jakie czynniki, które możesz 

wskazać w „Opowieściach 

o raku”, pomagają przygoto-

wać Clare do operacji? 

Co jeszcze można zrobić? 

Przeanalizuj materiały 

dla pacjentów dostępne 

w twoim szpitalu lub gabi-

necie, przygotowujące ich 

do operacji. Na ile są uży-

teczne? Jakie poprawki byś 

wprowadził? 
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o, co się 

tron, ponie-

mienie 

cją.
owiedzialni 

dal opiekują się 

wość wyboru 

jeżeli istnieje 

i pogorszenia 

uacji może pomóc 

skich, gdyż to wła-

y z pacjentami, 

niczne, prowadzi 

sprawie błędów 

eprezentatywnej 

 rodzin, którzy podjęli 

lekarzom, twierdzi, 

uniknąć. Większość 

stu wyjaśnienia i prze-

temu

przepisujesz mu 

antybiotyki, które 

wydają się tymczasowo 

likwidować te objawy, 

ale nie przeprowadzasz 

żadnych dalszych badań. 

Tymczasem Walter zjawia 

się u ciebie, ponieważ 

znów kaszle krwią, 

a prześwietlenie ujawnia 

dużą zmianę zlokalizowaną 

w środkowym płacie 

prawego płuca 

i powiększenie wnęki. „Czy 

to z powodu raka plułem 

krwią? Powinienem już 

wtedy mieć prześwietlenie, 

prawda?” – pyta. Co mu 

odpowiadasz?
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ĆWICZENIE 
Przygotowywanie 

do zabiegu 

yjnego 

czynniki, które możesz 

zać w „Opowieściach 

u”, pomagają przygoto-

Clare do operacji? 

C jeszcze można zrobić? 

oto moja 
historia. Byłam 

na swego rodzaju
HTZ, która nie 

wywoływała krwa
wienia, a ja krwawi

łam, choć nie powin
nam, więc mój lekarz rodzinny skierował mnie do szpitala, zrobili mi biopsję bez znieczulenia pobrali wycinek z macicy chwycił ją j MARY: a kimś szczypcami, naciągnął i odkroił kawałekto był młody grecki lekarz, powiedział Rebecca to moja córka od jakiegoś JOAN: czasu Rebecca czuła się kiepsko, mieszka w Sint Maarten na Karaibach, to tam, w dzikim pośpiechu popędziła na prywatną wizytę, lekarz zrobił badanie krwi, nic nie wykazało, powiedział, że wszystko z nią w porządku, Kim to moja córka a Grant to mój syn właśnie CLARE: byłam u nich w Antigui, moja córka Kim spędzała tam kiedyś wakacje, zakochała się w Winstonie, Antiguańczyku, pobrali się i została tam na dobre, Grant, 

mój syn, on miał wtedy dwadzieścia osiem lat, bardzo schudł, powie-
potem przyszła chirurg i wyjaśniła, że sytuacja jest bardziej skompliko-

wana, niż sądzili, i że mam w macicy guz SHARON: wielkości melona, kt
tak bardzo, że atakował już pęcherz i nerkę, a komórki rakowe są też 

operacja trwała siedem godzin, kiedy odzyskała przytomność, z jej ciała
wystawało mnóstwo rurek, były wszędzie kiedy próbowałam podejść do 
jej łóżka, by być bliżej niej, z trudem poruszałam się wśród tego wszyst-
kiego, oparłam więc rękę na kroplówce, a ona nagle rozpadła się na czę-
ści, mało brakowało, MARYLIN: a wszystko poleciałoby na, powiedziaod lat miałam problemy z piersiami, bolały mnie, lekarze mówili zawsze: nie, jesteś za młoda na raka piersi, nawet o tym nie myśl, to stan zapalny sutka, dwa lata przed tym, jak postawiono diagnozę, miałam PENNY poważne obawy o swoją lewą pierś poszłam: do swojej lekarki rodzinnej, a ona powiedziała dokładnie to samo:

oto mmmoja 
historiaaaaa. BBBBByłam 

na sweeeeegggo roooodzaju
HTZZZZZ, która nnnie 

wywwwwwoooooływała kkkrwa
wiennnnnia, a ja krwwaaaaawi

łammm, choć nie powwwwwin
naaaaam, więc mój lekarrrrrzzrooodddddzinny skierował mnniiiiieeee dooooo szpitala, zrobili mi biopsssssjjębezzzzz znieczulenia pobrali wycinnnnneeek z mmmmmacicy chwycił ją j MARY: a kimmmmmś szccccczypcami, naciągnął i odkroił kawaaałłłekto bbbbbył młody grecki lekarz, powiedział Reeebbbbbeccccccaaaaa to moja córka od jakiegoś JOAN: czasu RRRRRebeccaaaaa czuła się kiepsko, mieszka w Sint Maarten naaa Karaibaaaaaccch, to tam, w dzikim pośpiechu popędziła na prywwwwwatnąąąąą wizytę, lekarz zrobił badanie krwi, nic nie wykazało, pppppowwwwwiedział, że wszystko z nią w porządku, Kim to moja córkkkaaaaa aa Grant to mój syn właśnie CLARE: byłam u nich w Antigui,mmmmmoja córka Kim spędzała tam kiedyś wakacje, zakochała się w WWWWWiiinstonie, Antiguańczyku, pobrali się i została tam na dobre, Granttttt, 

mmmmmóóój syn, on miał wtedy dwadzieścia osiem lat, bardzo schudł, powieee-
poootem przyszła chirurg i wyjaśniła, że sytuacja jest bardziej skomplikooooo-

waaaaana, niż sądzili, i że mam w macicy guz SHARON: wielkości melona, kt
tttttak bardzo, że atakował już pęcherz i nerkę, a komórki rakowe są teżżż 
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jej łłłłłóżka, by być bliżej niej, z trudem poruszałam się wśród tego wszyyyyyssssst-
kiegggooooo, oparłam więc rękę na kroplówce, a ona nagle rozpadła się na ccczę-
ści, mmmmało brakowało, MARYLIN: a wszystko poleciałoby na, powieeeeedddddziaoddddd lat miałam problemy z piersiami, bolały mnie, lekarze mówwwwwiilizawssszzzzze: nie, jesteś za młoda na raka piersi, nawet o tym nie mmmmmyśl, to stttttaaaaan zapalny sutka, dwa lata przed tym, jak postawwwwwiiiooono diagnooooozzzzzęęę, miałam PENNY poważne obawy o swooooojjjąąąąą lewą pierrrrrśśśśś ppppposzłam: do swojej lekarki rodziiinnnnnnnnneeej, a ona pooowwwwwiiieeeedddzzziiiaaałłłłaaaaa dddddoooookkkkłłłaaaadddnnnnniiieeeee tttooo samo:
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1) a jego odwzorowaniem (model 2). Usuni cie przyczyn niedoskona o ci i nieade-

kwatno ci w relacjach mi dzy nimi pozwala przedstawi  model wzorzec stanu wiedzy 

poznawczej w drodze przej cia mi dzy blokami 2–1–4.

R y s u n e k  3 .  Zwi zki metodologiczne w poznawczych badaniach naukowych SZP 

MO – model odwzorowanie

( ród o: opracowanie w asne).

3. Praca nad modelem wzorcem bez korzystania z odniesie  do innych modeli 

i orygina ów. Jest to czyste podej cie prognostyczno-dedukcyjne, polegaj ce na przej-

ciu mi dzy blokami 7 i 4. Logicznie poprawne rozumowanie, zasadzaj ce si  na za o-

eniach a priori, polega na generowaniu rozwi za  wzorcowych, usuwaj cych rozpo-

znane niedoskona o ci i nieadekwatno  modelu 2. Istnieje w tym wypadku konieczny 

zwi zek mi dzy przej ciem od modelu 3 do 4 i przej ciem mi dzy blokami 7 i 4. Ogra-

nicza si  on do „pobrania” z przej cia mi dzy modelami 3 i 4, które ma charakter ak-

sjologiczny, „zidenty  kowanego problemu badawczego”, opisuj cego stan niewiedzy 

o naturze i kszta towaniu SZP. Rozwi zanie tego problemu stanowi rdze  zadania ba-

dawczego, które b dzie dalej rozwi zywane nie metod  indukcyjnego, diagnostyczne-

go badania, ale metod  prognostyczno-dedukcyjn .

W praktyce mamy do czynienia z kombinacj  podej  czystych i w zale no ci 

od przewagi którego  z nich ujawniaj  si  metody, takie jak na przyk ad diagnostycz-

no-prognostyczna.

1.1.6. Kryteria wzbogacania naukowej wiedzy poznawczej. Doskonalenie wie-

dzy poznawczej o SZP polega na przekszta ceniu modelu 2 [czasoprzestrze  (tp)o] w po -

dany, udoskonalony model 5 [czasoprzestrze  (tp)o+n], o zmienionym paradygmacie, b d  

o wy szej pewno ci. Jest to nigdy nie ko cz cy si  proces, z uwagi na przyk ad na ci g o  

7

Naukowy poznawczy MO 

kszta towania SZP w (tp)o (2)

Orygina  SZP w (tp)o (1)

MO stanu wiedzy poznaczej 

o kszta towaniu SZP (3)

Model wzorzec stanu wiedzy poznawczej 

o kszta towaniu SZP (4)

Wzbogacony naukowy poznawczy MO 

kszta towania SZP w (tp)o+n (5)

Orygina  SZP w (tp)o+n (6)
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zmian orygina u przedsi biorstwa i jego otoczenia w czasoprzestrzeni (przechodzenie 

z bloku 1 do 6). Problem doskonalenia naukowej wiedzy poznawczej w dziedzinie natury 

i kszta towania SZP nie wyst pi, je eli nasz stan wiedzy poznawczej b dzie zupe ny.

Warto  naukowa dotychczasowego stanu wiedzy poznawczej o kszta towaniu 

SZP (modele 2 i 5 oraz zasady przej cia doskonal cego od 2 do 5) stanowi przedmiot 

oceny w procesie aksjologicznym. Je li badamy rezultaty, to jest to równie  pytanie 

o warto  modeli 3 i 4.

Sprawno  post powania wzbogacaj cego wiedz  poznawcz  o naturze i kszta -

towaniu SZP w ca ym cyklu doskonalenia mo na oceni  przy pomocy trzech grup 

kryteriów:
1) warto  metodologiczna, na któr  sk adaj  si  warto ci: systemowa i korro-

boracji:
• warto  systemowa (w tym logiczna) obejmuje spójno  systemu twierdze , ich 

uporz dkowanie, niesprzeczno  i oddzia ywanie z otoczeniem. W tym ostatnim wy-

padku chodzi o swobod  dost pu i oddzia ywania z ustaleniami innych nauk oraz dyfu-

zj  wiedzy. Zupe no , roz czno  i wynikanie twierdze  w ich zbiorze oraz zgodno  

z regu ami wnioskowania stanowi  kolejne wymagania warto ci systemowej;

• warto  korroboracji polega najpierw na stwierdzeniu naukowo ci rozwi zy-

wanych problemów oraz mo no ci ich rozwi zania. Wa na jest podatno  twierdze  

na korroboracj . Wreszcie dane twierdzenia powinny by  konkurencyjne w stosunku 

do dotychczasowych twierdze , teorii i paradygmatu.

2) warto  poznawcza, obejmuj ca przede wszystkim zakres i poziom poznania. 

Z naukow  luk  poznawcz  natury i kszta towania SZP mamy do czynienia wówczas, 

kiedy modele odwzorowania:

• nie opisuj  wystarczaj co sprawnie orygina u, realnego systemu zarz dzania i za-

sad jego kszta towania (luka eksploracyjna);

• nie klasy  kuj  wystarczaj co sprawnie tego orygina u i zasad jego kszta towania 

(luka taksonomiczna);

• nie wyja niaj  wystarczaj co sprawnie orygina u i zasad jego kszta towania (luka 

eksplikacyjna);
Modele odwzorowania powinny przy tym cechowa  si  wysok  sprawno ci  

w ci g ej czasoprzestrzeni, to znaczy odwzorowywa  przesz o , tera niejszo  i przy-

sz o  (moc predykcyjna). Od twierdze  poznawczych oczekuje si  przyrostu wiedzy, 

charakteryzuj cej si  obiektywno ci , istotno ci  i pewno ci .

Warto  poznawcza twierdze  jest ci le zwi zana z wa nym kryterium prawdzi-

wo ci, jakim jest zgodno  z faktami.

3) warto  normatywna, dla której wiedza poznawcza jest przydatna przede 

wszystkim w celu budowania modeli wzorców i przekszta cania rzeczywisto ci w kie-

runku zgodnym z tymi modelami. Przydatno  taka wyra a si  zw aszcza w zapo-

trzebowaniu na wiedz  ze strony praktyki zarz dzania przedsi biorstwem i dydakty-

ki biznesu. Modele wzorce SZP, oprócz cech w a ciwych dla modeli zawieraj cych 

twierdzenia odwzorowania, musz  si  cechowa  zgodno ci  spo eczn , to znaczy 
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Rys. 1.7. Ilustracja pierwszej krzywej polaryzacji Wolfsona. 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wolfson (1997)Wolfson dodaje, że koncepcja polaryzacji ma jeszcze drugi aspekt: bimodalność, 

która nie jest uwzględniona przez tę krzywą rozproszenia. Korzystając z koncepcji do-
minacji stochastycznej, Wolfson argumentuje, że ową bimodalność można uwzględ-
nić, obliczając całkę krzywej rozproszenia w dwóch „kierunkach”: na lewo od punktu 
środkowego na prostej przechodzącej przez punkt 1 i na prawo od tego punktu. Całka 
ta będzie skalarną miarą polaryzacji. Geometryczne przedstawienie tej miary ilustruje 
rysunek 1.8.

Na rysunku 1.8 indeks polaryzacji obrazuje powierzchnia (mocno zacieniowana) 
pomiędzy funkcją Lorenza rozkładu dochodów, a styczną do niej w punkcie p = 1/2, 
odpowiadająca medianie rozkładu (tzn. p = F(Me)). Powierzchnia słabiej zacieniowana 
jest równa połowie współczynnika Giniego G. Łatwo wykazać, że tak zdefiniowany 
indeks polaryzacji wyraża następujący wzór:

 (1.11)gdzie T = 0.5 – L(0.5) jest pionowym dystansem pomiędzy przekątną kwadratu a funk-
cją Lorenza w punkcie 1/2, G jest współczynnikiem Giniego, μ wartością średnią, a Me 
medianą.

Wolfson wskazuje, że indeks W* przyjmuje wartość zero, w przypadku rozkładu 
egalitarnego (o funkcji Lorenza L(p) = p, będącej przekątną kwadratu na rysunku 1.8) 
oraz wartość 0.25 w przypadku rozkładu o funkcji prawdopodobieństwa:

(1.12)uznawanego przez niego za „doskonale bimodalny”. Aby otrzymać indeks z przedziału 
[0, 1], należy zatem korzystać z czterokrotnie większych wartości W *, tj. z indeksu W:

  (1.13)
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Rys. 1.8. Ilustracja indeksu polaryzacji WolfsonaŹródło: opracowanie własne

Konstrukcja indeksu polaryzacji (1.13) zasługuje na uwagę z kilku powodów. Wol-
fson skorzystał z funkcji Lorenza, uznawanej dotychczas przez większość ekonomistów 
tylko za narzędzie pomiaru nierówności. Uwolnił się przez to od ograniczeń, jakie po-
wstają przy formułowaniu koncepcji polaryzacji na podstawie funkcji gęstości19. Ponad-
to, wprowadził do analizy bipolarny rozkład odniesienia (1.12), stanowiący dla niego 
kwintesencję polaryzacji. Można jednak mieć wątpliwości, czy ten ostatni pomysł był 
najszczęśliwszy. Utrzymywanie, że społeczeństwo jest „doskonale spolaryzowane” tylko 
wówczas, gdy połowa jego obywateli nie uzyskuje żadnego dochodu (a druga połowa 
dysponuje dochodem równym podwojonej medianie) wydaje się bardzo kontrowersyjne. 

Indeks polaryzacji Wolfsona był uogólniany na wiele sposobów20. EGR (2007) 
wykazali, że indeks polaryzacji Wolfsona jest szczególnym przypadkiem ich indeksu 
opisanego wzorem (1.9). Mianowicie, w przypadku bipolaryzacji, wzór (1.9) przyjmuje 
następującą postać:

(1.14)Gdy w powyższym wzorze przyjmiemy α = β = 1, π = 1/2, pamiętając, że autorzy ci 
zakładają wartość średnią μ = 1, to otrzymamy:

(1.15) gdzie W * jest indeksem polaryzacji Wolfsona (1.11).Indeksy (1.9) EGR oraz indeks Wolfsona (1.11) lub (1.13) są, jak dotychczas, naj-
bardziej popularnymi miarami polaryzacji ekonomicznej szeroko wykorzystywanymi 
w badaniach empirycznych. Oprócz tych indeksów proponowane są w literaturze przed-
miotu i inne rozwiązania parametrycznego opisu polaryzacji. Poniżej przedstawimy 
niektóre z nich. 

19 Ta okoliczność będzie szerzej dyskutowana w rozdziale następnym.
20 Por. m.in. Chakravarty, Majumder (2001), Rodrigues (2006).
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