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WPROWADZENIE
Zadłużeni /osoby zalegające z obsługą swoich zobowiązań fi nansowych/ są wśród nas, tylko w bazach Biura 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz  BIK – jest ich ponad 2,8 mln. Są naszymi bliskimi, znajomymi, 
podopiecznymi w systemie pomocy społecznej, pacjentami w gabinetach lekarskich i uczestnikami terapii 
psychologicznej. Są najczęściej trudnymi klientami ZUS, US, sądów, instytucji fi nansowych, jeszcze trudniej-
szymi w windykacji, egzekucji komorniczej, czy postępowania upadłościowego. 

Każde zadłużenie rodzi złożoną i trudną sytuację dla jej uczestników. Obiektywnie ma ona charakter konfl ik-
tu pomiędzy kimś, kto zobowiązał się lub został zobowiązany do określonych działań /rzetelnego spłacania 
swych zobowiązań kredytowych czy świadczeń alimentacyjnych/ a kimś kto ma tytuł prawny, moralny do 
ich otrzymywania. Strony konfl iktu mogą stosować różne strategie poszukiwania rozwiązań pojawiających 
się problemów. Mogą one przybierać różnorodne formy, od konstruktywnych prób poszukiwania ugody 
i rozwiązania, przez bierność i kapitulację wynikających z poczucia bezradności stron, do skrajnych form 
unikania odpowiedzialności, czy konfrontacyjne eskalowanie konfl iktu1. Zawsze jest to specyfi czna relacja 
ze swymi bliskimi, znajomymi i rzeszą osób reprezentujących wierzycieli, różne fi rmy, instytucje, od 
których zależy nie tylko los zadłużonych, ale przede wszystkim efektywność działań prewencyjnych 
i zmierzających do rozwiązania problemu.

I tu może przydać się psychologia. Spostrzeganie i rozumienie otaczającej nas rzeczywistości nie jest ani 
obiektywne, ani realistyczne /w rozumieniu szczegółowej i rzetelnej rejestracji faktów, tak jak czynią to urzą-
dzenia techniczne np. kamera, tomograf/. Zawsze jest złożonym subiektywnym aktem czynnego rejestrowa-
nia i przetwarzania gromadzonych informacji – kreowania obrazu rzeczywistości. Proces ten podlega znie-
kształcającemu wpływowi procesów poznawczych, emocjonalnych, społecznych. Jednym z powszechnych 
zakłóceń jest tzw. „podstawowy błąd atrybucyjny”, polegający na generalnej skłonności do wyjaśniania 
niepożądanego zachowania obserwowanych osób jako skutku ich stałych cech charakteru /”tacy już są”/, przy 
jednoczesnym niedocenianiu wpływu otoczenia i czynników losowych. Przykładowo, „nie zdałem ważnego 
egzaminu bo byłem zmęczony i wyczerpany chorobą, koledze, który też nie zdał, nie udało się bo jest po prostu 
mało inteligentny, leniwy, itd.”

W złożonym procesie postrzegania społecznego niebagatelną rolę odgrywają nasze zasoby poznawcze, po-
stawy, przekonania – częstokroć przybierające postać gotowego sądu – stereotypu. 

O stereotypach, ich groźnej naturze, działaniu wiemy prawie wszystko, że:
• upraszczają, przekłamują, wręcz deformują obraz rzeczywistości;
• zawierają silny komponent emocjonalny – niekiedy pozytywny, ale częściej negatywny;
• przekładają się na nasze zachowania – stosunek do otoczenia – w szczególności do innych ludzi;
• są podstawą postaw nieświadomych, działających szybko i niezawodnie szczególnie w sytuacjach trud-

nych, kiedy pojawia się presja czasu, np. „efekt pierwszego wrażenia”. 

Funkcjonalna użyteczność stereotypu powoduje jego atrakcyjność i powszechne stosowanie./2 O ile w wie-
lu codziennych sytuacjach korzystanie z nawykowych /automatycznych/ skrótów myślowych, wyrazistych 
etykiet, gotowych odpowiedzi ułatwia orientację i poruszanie się w rzeczywistości, to w przypadku bardziej 
złożonych sytuacji stereotyp może wprowadzać w błąd i krzywdzić jego adresata.3 

1  R.Pomianowski Psychologiczne konsekwencje zadłużenia http://programwsparcia.com/wp-content/uploads/2019/09/Wyuczona-bezrad-
no%C5%9B%C4%87-.pdf 
2  Aronson.E, Wilson.T.D. i Akert R.M. (2006) Psychologia społeczna. ZYSK i S-ka.
3  Bukowski, M.Emocje międzygrupowe stereotypy i zagrożenia społeczne: co jest przyczyną, a co skutkiem uprzedzeń. UJ Kraków.
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Ze względu na niesymetryczny układ ról /„wierzyciel może więcej”/ kluczowym wydaje się sposób 
postrzegania osoby zadłużonej, ponieważ jest to punkt wyjścia do tworzenia potencjalnych strategii 
postępowania np. wypracowywania ugody, realizacji postępowania upadłościowego, czy budowania 
systemu kompleksowego wsparcia zadłużonych. 

CEL I METODA BADANIA
Pojawiają się więc istotne z praktycznego punktu widzenia pytania: jak postrzegane są osoby zadłużone, 
czy można ustalić charakterystyczne elementy, rysy tego wizerunku, stwierdzić różnice w różnych grupach 
badanych, np. populacji ogólnej, wśród osób które pracują z zadłużonymi, czy w końcu wśród samych osób 
zadłużonych.

Tak postawione pytania stały się przedmiotem badania realizowanego w trzech etapach, w okresach 2011-
2012, 2016-2017 oraz aktualizujące w sierpniu 2019 roku.

BADANIE WIZERUNKU/STEREOTYPU 
„STANDARDOWEGO DŁUŻNIKA”
Dla zbadania interesującej zmiennej – wizerunku, stereotypu dłużnika, posłużono się metodą Dyferencjału 
Semantycznego Osgooda4/dalej DS./. Jest to profesjonalna metoda badań społecznych, przy tym stosunkowo 
prosta i wygodna w stosowaniu. Traktowana jest jako b. rzetelna i trafna, pozwala na określenie sposobu 
w jaki badany spostrzega dany obiekt – w tym przypadku „standardowego dłużnika”. 

Zadanie badanego polega na zaznaczeniu oceny na 7 stopniowej skali, opisanej dwoma przeciwstawnymi 
przymiotnikami. Uzyskane wyniki oceny kwalifi kowane są w następujący sposób:

 – oceny o pozytywnym wydźwięku: skala ocen 7-5 pkt.
 – oceny „neutralne”, przeciętne – brak stosunku typu „Trudno Powiedzieć”– pkt 4
 – oceny o negatywnym wydźwięku: skala ocen 3-1 pkt. im niższa tym bardziej negatywna.

Celowym zabiegiem jest dobieranie przymiotników z mowy potocznej, znanych wszystkim, jakimi naturalnie 
posługujemy się w codziennym życiu. Układ poszczególnych par przymiotników w kwestionariuszu był loso-
wy. Zastosowano zasadę, że w każdej parze przymiotnik o wydźwięku pozytywnym znajdował się po lewej 
stronie, negatywny po prawej stronie siedmiopunktowej skali oznaczonej kolejnymi cyframi 1-7.

Badanie miało charakter anonimowy, ogółem zebrano wypowiedzi od 1994 osób, reprezentujących różne 
grupy zawodowe osób pracujących na co dzień z osobami zadłużonymi /pracownicy pomocy społecznej, ku-
ratorzy, terapeuci uzależnień/, przedstawicieli tzw. „populacji ogólnej” / oraz środowiska osób zadłużonych.

Zastosowana metoda pozwala na określenie w jaki sposób spostrzegany jest „standardowy dłużnik” z per-
spektywy trzech najistotniejszych wymiarów, aspektów, które bierzemy pod uwagę analizując rzeczywistość, 
w tym innych ludzi. Są to: Wartościowanie – Aktywność – Siła.

„Na pytanie dlaczego te trzy wymiary mają tak kluczowe znaczenie autor metody /C.E. Osgood5 dowcipnie 
odpowiada: „Ciągle jesteśmy zwierzętami”. Zastanawiając się co dla człowieka neandertalskiego byłoby istotne, 
jeśli chodzi o znaczenie rzeczy, dochodzi do wniosku: pierwsze pytanie: dotyczyło tego, czy rzecz jest dobra czy 

4  https://mfi les.pl/pl/index.php/Dyferencja%C5%82 _ semantyczny
5  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyferencja%C5%82 _ semantyczny



Wizerunek osoby zadłużonej w postrzeganiu społecznym 
RAPORT Z BADANIA

4

zła – wymiar Wartościowania (czy jest to antylopa czy tygrys?), drugie pytanie – czy jest silna czy słaba – 
wymiar Siły. (tygrys czy moskit?), a trzecie pytanie odnosiło się do wymiaru Aktywność (czy jest to tygrys, 
czy kałuża grząskiego błota, którą przecież można obejść?” Osgood 1971 s. 37 za J. Czapiński 1978 s. 272.

Wymiar WARTOŚCIOWANIE najsilniej wpływa na ostateczny kształt postawy i dotyczy fundamentalnego 
aspektu oceny na skali +/-, tj. czy dla oceniającego dany obiekt ma znaczenie pozytywne czy negatywne. 
Podkreślić warto, iż proces wartościowania ma szczególne znaczenie w budowaniu relacji oceniającego w sto-
sunku do otaczającej go rzeczywistości – kwalifi kuje obiekty na skali dobre – złe. 

Dla pomiaru wymiaru „Wartościowanie” w ankiecie DS. zastosowano następujące pary przymiotników:
A. mądry 7—6—5—4—3—2—1 głupi
D. ambitny 7—6—5—4—3—2—1 pozbawiony ambicji
F. dobry 7—6—5—4—3—2—1 zły

Wymiar AKTYWNOŚĆ dotyczy sposobu w jaki spostrzegana jest postawa ocenianej osoby /dłużnika/ wobec 
swojego problemu, np. jego zaangażowanie, motywacja, konsekwencja w działaniu, poczucie odpowiedzial-
ności, itd.

Dla pomiaru wymiaru „Aktywność” posłużono się następującymi parami przymiotników:
B. aktywny 7—6—5—4—3—2—1  bierny
E. chętny 7—6—5—4—3—2—1 niechętny
H. pracowity 7—6—5—4—3—2—1 leniwy

Wymiar SIŁY określa sposób w jaki spostrzegany jest potencjał energii, mocy ocenianego obiektu. Oprócz 
aspektów wartościujących /siła jest zdecydowanie pozytywniej, wyżej wartościowana niż słabość/ wymiar 
siły określa, czy mamy do czynienia z osobą dysponującą poczuciem sprawstwa, możliwością wywierania 
wpływu, podejmowania decyzji, itd. – „Panem sytuacji” czy raczej „Pionkiem”6. 

Dla pomiaru wymiaru „Siła” w badaniu zastosowano przymiotniki:
C. mocny 7—6—5—4—3—2—1 słaby
G. dominujący 7—6—5—4—3—2—1 uległy

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA
Uzyskane wyniki zaprezentowane zostaną w kolejności pozwalającej przedstawić zide ntyfi kowane trendy 
ogólne, by na ich podstawie wskazać na bardziej szczegółowe ustalenia dotyczące specyfi ki formułowania 
ocen poszczególnych wymiarów opisu wizerunku dłużnika. Dalej zaprezentowane zostaną szczegółowe wy-
niki badania w wyróżnionych grupach, tak by uchwycić ewentualne różnice wynikające z innej perspektywy 
formułowania wizerunku dłużnika. Prezentację zakończą wyniki badania aktualizującego, które jest /choć 
ryzykowną metodologicznie/ próbą uchwycenia trendu zmian w formułowaniu wizerunku dłużnika zachodzą-
cych w czasie, tj. pomiędzy rokiem 2016, kiedy prowadzono zasadnicza cześć badań a czasem współczesnym, 
tj. rokiem 2019. 

Rozkład wyników w całej grupie badanych 

Zebrane wyniki opisu standardowego dłużnika wskazują na niemal dwukrotną przewagę liczby ocen nega-
tywnych, nad ocenami pozytywnymi, przy stosunkowo wysokim udziale ocen neutralnych /typu „Trudno 

6  Lewicka, M. (1993). Aktor czy obserwator. Warszawa-Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
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Powiedzieć/. Wybór tej odpowiedzi można traktować jako rodzaj wybiegu osoby badanej, kiedy nie może 
zdecydować się na wydanie kategorycznej oceny +/ –. 

Analiza wyników badania poszczególnych wymiarów DS.

Wymiar Siły który określają skale: C.mocny-słaby, G.dominujący-uległy był najniżej oceniany – średnio 55 
proc. negatywnych wskazań. 

 – Wymiar siły określa przede wszystkim czy mamy do czynienia z osobą dysponującą poczuciem spraw-
stwa, możliwością wywierania wpływu, podejmowania decyzji, itd. Standardowy dłużnik postrzegany 
jest jako osoba słaba, chwiejna, bezwolna „Pionek”, a nie „Pan sytuacji”. Słabość i uległość mogą być ak-
ceptowanymi, usprawiedliwionymi przymiotami człowieka w ściśle uzasadnionych kontekstach, np. kiedy 
ich przyczyna wynika z okoliczności niezależnych, np. choroba, klęska żywiołowa, itd. Wtedy postrze-
ganie osoby w kategoriach „ofi ary” wzbudzają najczęściej współczucie, wyrozumiałość oraz zachowania 
empatyczne. W przypadku, gdy ktoś sam sobie zgotował taką sytuację, najczęściej zasługuje jedynie na 
pogardliwe miano „ofi ary losu” i jak widać ocenę negatywną. 

 – w ocenie drugiego aspektu oceniającego wymiar siły, tj.: dominacja – uległość wyniki rozłożyły się zde-
cydowanie bardziej równomiernie wzdłuż całej skali. Niestety skłonności do dominacji u osób zadłużo-
nych, wyrażająca się najczęściej postawami agresywnymi, roszczeniowymi, co nie sprzyja budowaniu ich 
dobrych relacji ze środowiskiem wierzycieli czy osób ich wspomagających.

W wymiarze Aktywności ocena wypada niewiele lepiej niż w przypadku Siły. Skale określające postawę 
osoby zadłużonej wobec swoich problemów jako B.aktywny-bierny, E.Chętny-niechętny, H.pracowity-leniwy/ 
uzyskały 50 proc. negatywnych ocen. 

 – dłużnicy postrzegani są jako osoby bierne, nie wykazujące inicjatywy i bezradne wobec swych problemów. 
Brak aktywności, inicjatywy pojawia się już na etapie dostrzegania i zgłaszania problemów/tj. unika-
nie, odwlekanie, ukrywanie lub różne formy ucieczki przed problemami/, ale także w braku inicjatywy 
w proponowaniu pomysłów na rozwiązanie problemów. Do tego dochodzi pasywna, często pełna oporu 
i wątpliwości postawa w trakcie realizacji ustalonych planów działania. Dłużnikom przypisuje się przede 
wszystkim bezczynność lub niekonsekwencję w działaniu oraz postawę biernego oporu wyrażająca się 
nie tylko niechęcią do działania, ale bardzo często przyjmowaniem postaw bierno-zależnych i roszcze-
niowych, które odbierane są przez otoczenie, jako forma unikania lub świadomego zrzucania odpowie-
dzialności za zaistniałe problemy;

 – osobom zadłużonym zarzuca się często kompletny brak motywacji do zmiany swej sytuacji – w szcze-
gólności motywacji pozytywnej, tzw. „wewnętrznej”, traktowanej jako autentyczną – konieczny warunek 
gotowości do pracy i przyjmowania pomocy. Bezwolność dłużników wymusza podejmowanie wobec nich 
pracochłonnych działań motywujących, które właśnie ze względu na niechęć często okazują się mało 
efektywne. Stanowi to dodatkowe utrudnienie w pracy z dłużnikami. Poczucie bezradności, porażki, złość 
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osób wspomagających dłużników bywa minimalizowane przez specyfi czne wyjaśnianie źródeł oporu – 
najprościej przypisać je trwałym cechom osobowym dłużnika. Przypuszczenie takie uzasadniają wyniki 
oceny kolejnego wymiaru aktywności – 61,5% ocen wskazuje osoby zadłużone, jako raczej leniwe, niż 
pracowite. Problem nie tylko w tym, że obraz taki ma wyraźnie pejoratywny wydźwięk. Na „lenistwo” 
nie ma lekarstwa, poza pomysłami radykalnych interwencji i działań represyjnych – np. przymus pracy, 
roboty publiczne itd. 

W wymiarze Wartościowanie, które obejmuje skale A. mądry-głupi D. ambitny-pozbawiony ambicji-F. do-
bry-zły, oceniający nie byli skłonni do stawiania dłużnikom bezwzględnie negatywnych ocen. 

 – dłużnicy są postrzegani, raczej jako osoby niezaradne życiowo, a ich sytuacja traktowana jest jako kon-
sekwencja naiwności, popełnionych przez nich błędów;

 – są widziani jako osoby pozbawione ambicji, cechy silnie związanej z godnością osobistą, co może powo-
dować, że są traktowane może i jako „ofi ary”, niekoniecznie zasługujące na pomoc i wsparcie;

 – w wymiarze „dobry – zły” nie przeważają zdecydowanie oceny negatywne, za to często badani wybierali 
ocenę neutralną – średnio we wszys tkich grupach respondentów 52%. Stosowany wybieg /ocena „Trud-
no Powiedzieć”/ jest dość zrozumiały biorąc pod uwagę fakt, że wartościowanie na tym wymiarze jest 
bardzo trudne i może być traktowane jako osąd moralny, a nie opis cech, czego jeśli możemy staramy 
się unikać. Ciekawym jest to, że spora liczba ocen /prawie ¼ wszystkich/ była jednak mniej lub bardziej 
negatywna. Hipotetycznym wyjaśnieniem dlaczego tak jest może być wypowiedź kilku uczestników 
spotkania omawiającego wyniki tego badania – wskazywano w nich na fakt, że osoby które nieodpowie-
dzialnie zadłużają się, zaprzestają regulować swe zobowiązania, szczególnie ci, którzy świadomie unikają 
odpowiedzialności krzywdzą innych, nie tylko wierzycieli ale także swoich najbliższych, ściągając  na nich 
problemy wynikające z zadłużenia.

Wyniki badań trzech wyróżnionych grup 

Na potrzeby szczegółowej analizy zgromadzonego materiału całą grupę badanych podzielono na trzy kate-
gorie, tj.:

 – Osoby reprezentujące tzw. „populacje ogólną”;
 – Osoby zawodowo pracujące z zadłużonymi;
 – Osoby zadłużone.

Wyróżnione grupy w podobny sposób postrzegają dłużnika, w każdej przeważają oceny negatywne nad po-
zytywnymi.
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Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi jest najwyraźniejsza w grupie osób posiadających doświad-
czenia w pracy z zadłużonymi. Tutaj nastawionych do dłużników negatywnie jest 2,5 krotnie więcej niż oce-
niających ich pozytywnie. Najmniejsza różnica została stwierdzona w odpowiedziach osób zadłużonych, wy-
niosła 1,7 krotność. W populacji ogólnej oceny negatywne przeważały nad pozytywnymi ponad dwukrotnie. 

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ROZKŁADÓW WYNIKÓW 
W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
Uzyskane wyniki pozwalają wskazać na pewne różnice w sposobie formułowania w wizerunku „osoby za-
dłużonej”.

Populacja ogólna 

W populacji ogólnej negatywnie oceniane były /powyżej średniej wynoszącej 36,2%/ następujące wymiary: 
Słabość 58,5%, Lenistwo 51,3% i Bierność 50,7%. W mniejszym stopniu, ale także z dużym negatywnym 
nasyceniem spotkały się Uległość 47,9% i Głupota 48%. 

Najwięcej pozytywnych oceny zyskały wymiary: Ambitny 24,3% i Dobry 26,1%. Ta ostatnia cecha zebrała 
nawet więcej ocen pozytywnych niż negatywnych. Oceny neutralne /typu Trudno Powiedzieć 4 pkt/ pojawiły 
się we wszystkich ocenianych kategoriach, średnio 36,2%.

Osoby pracujące z zadłużonymi 

W grupie tej najbardziej negatywnie oceniane były następujące wymiary: Słabość 70,4%, Bierność 66,6%, 
Niechęć 62,6% i Lenistwo 61,5%. Pozytywne, powyżej średniej dla tej kategorii oceny, czyli 14,6% uzyskały 
wymiary Dominacja 20,2% i Ambicja 18,6%. Oceny neutralne, raczej wymijające dominują w wymiarach Do-
bry-Zły 56% i Mądry – Głupi 47,6%, czyli podobnie jak w ogólnej próbie badawczej.
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Posiadający osobiste doświadczenie w pracy z zadłużonymi – głównie pracownicy pomocy społecznej i ku-
rateli sądowej są najbardziej radykalni w ocenach dłużników.

Osoby zadłużone

Prezentacja i omówienie wyników grupy osób zadłużonych wymagają dwóch zastrzeżeń, po pierwsze for-
malnego, dotyczące stosunkowo małej liczebności badanych – 94 osoby. Drugie uwaga dotyczy bardziej zło-
żonego problemu, tj. czy w przeprowadzonym badaniu ustalany był wizerunek, stereotyp osoby zadłużonej 
/tak w ogóle jako opis bezosobowego obiektu dłużnika/, czy była to swoista osobista samoocena badanego. 
Dylemat ten trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, pomimo że w instrukcji dla uczestników badania wyraźnie 
podkreślano, że proszeni są o ocenę postaci, wizerunku „standardowego dłużnika a nie siebie samych. W każ-
dym razie oceny tej grupy z całą pewnością nie są wolne od osobistych odniesień i refl eksji, co można uznać 
w równym stopniu za zaletę i wadę zastosowanej metody badania. Uzyskane wyniki są przez to szczególnie 
interesujące i ważne.
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W grupie „osób zadłużonych” również dominują oceny negatywne, średnia we wszystkich wymiarach wynio-
sła 42,4% ocen negatywnych. Powyżej średniej oceniane były w kolejności: Słabość 61%, Brak chęci 54,5%, 
Lenistwo 53,2%, Brak ambicji 43,5% oraz Bierność 41%. Oceny pozytywne stanowiły średnio 24,6% wszyst-
kich i najwyższe były w wymiarach Ambitny 36,6% oraz Mądry 30,8%. Oceny neutralne, pozwalające uniknąć 
kategorycznej deklaracji pojawiły się średnio w 1/3 wszystkich ocen, najczęściej w przypadku oceny wymiarów 
Mądry 51,3%,, Dominujący 34,7% i Aktywny 35,9% .

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości, że najgorzej postrzegają dłużnika posiadający osobiste doświadczenie 
w pracy z zadłużonymi, negatywnie widzą się sami zadłu żeni. Istotny jest też fakt, że ocenę neutralną /wy-
mijającą/ niemal równie często wystawiali przedstawiciele wszystkich grup badanych.

ANALIZA NEGATYWNEGO TRENDU W FORMUŁOWANIU 
OPISU WIZERUNKU „STANDARDOWEGO DŁUŻNIKA”
Uzyskane wyniki pozwalają także na wskazanie, które z wymiarów DS. – cech wizerunku dłużnika były najniżej 
oceniane. Jak wynika z wykresu 6. najbardziej negatywnie w całej grupie badanych oceniano wymiary: Słaby, 
Bierny, Leniwy – co można interpretować jako wskazanie tych właśnie cech, jako dominujących w obrazie 
osoby zadłużonej.
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W ocenie dłużnika można zauważyć, że poszczególne grupy badanych istotnie różnią się nasileniem „nega-
tywnego nastawienia. Obrazuje to wykres 7.

Podsumowując stwierdzić można, że obraz niewypłacalnego dłużnika w oczach badanych jest zdecy-
dowanie negatywny. Dłużnik jest widziany jako osoba: słaba, bierna, leniwa oraz niechętna, pozba-
wiona ambicji. 

GŁÓWNE WNIOSKI 
Jeżeli traktować jako wiarygodne ustalenia psychologii społecznej, uznające silny i bezpośredni wpływ ste-
reotypów na zachowanie człowieka – w tym przypadku na budowanie relacji wsparcia i współpracy pomię-
dzy przedstawicielami różnych grup i profesji z osobami zadłużonymi, to ustalony stereotypowy wizerunek 
dłużnika nie może napawać optymizmem. 

Stwierdzony zdecydowanie negatywny sposób widzenia osoby zadłużonej może wyjaśniać źródła braku sym-
patii, z jakim najczęściej spotykają się w swoim otoczeniu osoby zadłużone. 

Problemem zdecydowanie istotniejszym jest jednak fakt, iż w stwierdzonym w badaniu obrazie stan-
dardowego dłużnika – „stereotypie” brakuje właściwości /cech i zasobów, tzw. mocnych stron, „punk-
tów zaczepienia” / koniecznych dla budowania z nimi relacji współpracy i to najczęściej długofalowej, 
nad wychodzeniem z zadłużenia.

Punktem wyjścia każdej relacji zmierzającej do rozwiązania trudnego problemu zadłużenia jest to, z jakim 
nastawieniem do niej przystępują uczestnicy. Żeby dostrzec w osobie zadłużonej PARTNERA – KLIENTA, 
musi być ona w naszych oczach choć w minimalnym stopniu warta zaufania, szacunku, dysponować innymi 
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powszechnie cenionymi walorami, np. inteligencją, ambicją, konsekwencją w działaniu, odpowiedzialnością, 
itd. Niezależnie od tego czy będzie to proces wypracowania ugody z wierzycielem, czy realizacja postanowie-
nia o upadłości konsumenckiej7 lub dozorze kuratora, ale także wszelkie inne formy wsparcia psychologicz-
nego i pracy socjalnej stwierdzony w badaniu wizerunek, stereotyp dłużnika nie będzie działał pozytywnie 
i motywująco dla oferujących oraz realizujących pomoc i wsparcie w kłopotach/w sytuacji problemowej.

Warte podkreślenia są też ustalenia dot. negatywnego sposobu wartościowania wizerunku standardowego 
dłużnika dokonanego w badaniu przez same osoby zadłużone. Nawet jeśli nie jest to wprost „samoocena” 
własnej osoby, to z zaprezentowanego wizerunku wynika niskie poczucie własnej wartości oraz świadomość 
dominujących wad i braków, może nawet kompleksów. Nieprzypadkowo w pierwszym kontakcie z osobami 
zadłużonymi, oprócz sygnalizowanych już wcześniej uczuć lęku i wstydu stwierdzane są najczęściej poczucie 
winy, żalu, złości na siebie, którym często towarzyszy silne poczucie bezradności i krzywdy. Te silne, przeży-
wane długotrwale często skrywane i tłumione uczucia stają się problemem samym w sobie. Nie sprzyja to 
wczesnemu poszukiwaniu rozwiązań, czy pomocy a tam gdzie proces naprawczy został już rozpoczęty nie 
pomaga w jego konsekwentnej realizacji. Nie ma wątpliwości, że im gorzej osoba ocenia siebie, swoje zasoby 
i możliwości, im bardziej pesymistycznie widzi swoje szanse, tym trudniej zmobilizować ją do aktywnego 
działania, np. poszukiwania pomocy8. Osoby zadłużone mają świadomość jak negatywnie są postrzegane 
przez innych9, np. wierzycieli, osoby najbliższe, itd. Działa to jak konformistyczne, bezwolne spełnianie czy-
ichś oczekiwań – kiedy wiem, że tak mnie widzą i nie spodziewają się po mnie niczego dobrego, to nawet nie 
próbuję ich wyprowadzić z błędu, zaskoczyć czymś pozytywnym. Efektem jest rozpowszechnienie wśród 
badanych dwóch dominujących postaw, pierwszej – zagubienia i bierności oraz drugiej – ucieczki od czy przed 
problemami. Trzecią najczęściej spotykaną postawą wśród dłużników mobilizowanych do spłaty jest agresja 
i roszczeniowość. Nieliczną grupę, około 3-5% stanowią osoby zadłużone, które od początku racjonalnie 
poszukujące rozwiązań i pomocy. Działa tu, potwierdzony w badaniach mechanizm „samospełniającego się 
proroctwa” w wersji negatywnych oczekiwań /efekt Golema10/, który rodzi rzeczywiste skutki w działaniu. 
Potwierdziły to eksperymenty prof. Rosenthala dotyczące tego jak działa samospełniająca się przepowiednia. 
Dzieci uznane za „zdolne, inteligentne” osiągają lepsze wyniki w nauce, niż dzieci o których eksperci powie-
dzieli nauczycielom, że w testach inteligencji wypadły słabo, lub bardzo słabo. 11

Odzyskiwanie nieuregulowanych należności to bardzo trudny obszar działań, obarczony wieloma krzyw-
dzącymi stereotypami, często wręcz uprzedzeniami, w dodatku dotyczącymi obu stron. Pracowników win-
dykacji, czy komorników równie często negatywnie oceniają, tak wierzyciele /bo za mało odzyskują/, jak 
i osoby zadłużone – bo nikt nie lubi jak mu się coś zabiera lub skłania do oddania. Nie wystarczają hasła:” 
Komornik nie zabiera, komornik oddaje”, „Pomagamy wyjść z zadłużenia”, by oddać złożoną naturę relacji 
windykacyjnych i egzekucyjnych – pełnych konfl iktów interesu, trudnych emocji, ograniczeń, sprzecznych 
oczekiwań, wzajemnej presji potrzeb. Tak jak negatywny stereotyp windykatora, komornika w głowie osoby 
zadłużonej określa z góry charakter wzajemnej relacji, tak działa i odwrotnie. Świadome tych reguł fi rmy 
inwestują ogromne środki w fachowe przygotowanie pracowników obsługi klienta. I nie chodzi tylko o win-
dykację humanitarną /„z ludzka twarzą”/, co przekonanie, że zindywidualizowane, profesjonalne podejście, 

7  W tym miejscu należy podkreślić istotne zastrzeżenie – w badaniach nie brali udziału przedstawiciele wierzycieli, pracownicy windykacji, ko-
mornicy, pracownicy sądów – wydziałów ds. upadłości i restrukturyzacji /sędziowie, syndycy, itd./ więc generalizacja wszelkich wniosków wymaga 
ostrożności
8  Najwięcej przykładów działania takiej zasady zgromadzono w obszarze psychoonkologii – pesymizm pacjenta obniża efektywność profesjo-
nalnych chemio, radio terapii, może zagrażać jego życiu. Krystyna de Walden-Gauszko. Psychoonkologia W Praktyce Klinicznej. PZWL. 2018.
9  W trakcie zajęć warsztatowych dla osób zadłużonych poproszono uczestników o ocenę tego jakie maja poczucie w relacjach z wierzycielami, 
jak im się wydaje, że jak są spostrzegani. Wyniki na większości skal Dyferencjału Sematycznego były zdecydowanie b. negatywne, niż w ich samo-
ocenia, czy ocena innych grup uczestniczących w omawianym tu badaniu.
10  https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt _ Pigmaliona
11  https://prezi.com/zeuijdo5gmzs/eksperyment-rosenthala http://mamadu.pl/116613,efekt-rosenthala-zobacz-jak-etykieta-zdolny-poma-
ga-dzieciom-w-osiaganiu-sukcesu-w-szkole 
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budowanie relacji kooperacji a nie rywalizacji, walki12 przynosi także efekty ekonomiczne. Paradoksalnie o ile 
przedstawiciele wierzycieli w rezultacie odbywanych szkoleń mają sporą szansę na uświadomienie sobie 
i pozbycie się zagrożeń wynikających ze stereotypowego widzenie dłużnika, to osoby zadłużone już takiej 
oferty edukacyjnej nie otrzymują.

Wyniki przeprowadzonego badania zdają się sugerować banalnie brzmiący wniosek – problem zadłużenia jest 
bardziej skomplikowany, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało. Autor będąc w pełni świadomy swej roli 
– psychologa wspierającego osoby zadłużone, ich bliskich, ale także przedstawicieli środowisk zawodowych 
pracujących z zadłużonymi, widzi potrzebę, konieczność poszukiwanie adekwatnych narzędzi i sposobów 
efektywnego wspierania osób w kryzysie zadłużenia. Od dziesięciu lat gromadząc wiedzę i doświadczenie 
w pracy z tą kategorią tzw. „trudnych klientów” postuluje i oferuje tworzenie systemu interdyscyplinarnej 
współpracy tych wszystkich środowisk, które okazują się kluczowe w procesie konstruktywnego rozwiązywa-
nia problemu. Oprócz samych zadłużonych i ich najbliższych najważniejszymi partnerami procesu wydają się 
być wierzyciele i ich przedstawiciele, dalej służby pomocy społecznej, kurateli sądowej, poradnictwa prawne-
go, pracownicy terapii odwykowej i ochrony zdrowia psychicznego oraz przedstawiciele mediów. Analizując 
główne przyczyny trudności, wręcz oporu przed upowszechnieniem ofert wsparcia dla osób zadłużonych nie 
sposób nie wskazać na jedną tylko z możliwych barier, jaką jest powszechnie panujący stereotyp, wizerunek 
osoby zadłużonej stwierdzony w omawianym badaniu. 

Omówione badanie nie aspiruje do udzielenia kategorycznej i wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia – wskazuje jedynie na fakt, że dopóki, u podstaw naszych działań zaradczych i pomocowych leżeć będą 
stereotypowe przekonania na temat adresatów naszych ofert, dopóty rezultaty nie mogą się zmienić. Ste-
reotypowy wizerunek dłużnika nie jest konstruktem absolutnie trwałym. W jednym z etapów badania odno-
towano znaczącą, /w skali do 30%/ zmianę sposobu formułowania ocen po interwencji edukacyjnej wśród 
uczestników 3 dniowego szkolenia. Kwestia kierunku, trwałości zmian wymaga dalszych badań. Jest istotna 
jednak z kluczowego powodu praktycznego – w powszechnej edukacji społecznej /realizowanej współcześnie 
najczęściej przez masowe media/ dominują proste, często b. emocjonalne przekazy. 

12  Przykład: „Aby wygrać z dłużnikiem, musisz najpierw złamać jego opór obrony …” motto z okładki książki: Zawodowy windykator. M.Marcin-
kiewicz Novaeres 2014.
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PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ AKTUALIZUJĄCYCH, 
PO 3 LATACH OD BADANIA PIERWSZEGO
Przedstawione badanie było działaniem rozłożonym w czasie. Pierwsze pomiary miały miejsce w 2011 i 2012 
roku, zasadnicze w 2016 i 2017 roku, ostatnie w 2019 roku. W tym czasie w kraju nastąpiły poważne zmiany 
w sytuacji społecznej, także w obszarze problematyki zadłużenia. Wystarczy wspomnieć, że w sierpniu 2015 
roku według rejestru BIG InfoMonitor było 1,98 mln osób opóźniały spłatę, zalegających łączna kwotę 25,06 
mld. zł. Od tego czasu liczba zadłużonych zwiększyła się o połowę – na koniec września 2019 roku wynosiła 
2,83 mln osób. Łączna kwota zaległych zobowiązań Polaków, zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG 
InfoMonitor i bazie kredytowej BIK potroiła się i wyniosła – 78 689 997 056 zł13. Zaszły ogromne zmiany pra-
wodawstwa regulującego interesującą nas sferę radzenia sobie z zadłużeniem – np. zmiany dot. dziedziczenia 
długów, dot. okresów przedawnienia zobowiązań oraz dwukrotne nowelizacje prawa upadłościowego, czy 
systemowych zmian w prawie alimentacyjnym. Problematyka zadłużenia i efektywnego przeciwdziałania jego 
negatywnym skutkom zagościła na dobre w mediach a za ich pośrednictwem także w debacie publicznej.

Przy okazji podsumowania wcześniejszych badań pojawia się więc pokusa, by podjąć próbę sprawdzenia, 
czy wszystkie te i inne zmiany naszej rzeczywistości wpływają jakoś na przedmiot badania, tj. wizerunek/
stereotyp osoby zadłużonej14.

W tym celu, stosując tę sama metodologię, w sierpniu 2019 roku przeprowadzono ponowne badanie. Z za-
strzeżeniem wynikającym z ograniczonej liczbowo grupy badawczej /430 os./ oraz tego, że nie są to te same 
osoby, które uczestniczyły w badaniu wcześniejszym można stwierdzić następujące ustalenia:

Ogólny trend w dokonywaniu opisu, oceny „standardowego dłużnika” przedstawia wykres 8.

 – badani stali się bardziej zdecydowani w swoich osądach;
 – nasiliła się tendencja do negatywnego wartościowania w opisie wizerunku/stereotypu standardowego 

dłużnika z 44,6% negatywnych w 2016 do 51,1% w roku 2019 – stajemy się bardziej restrykcyjni i krytyczni 
wobec osób zadłużonych;

13  https://media.bik.pl/publikacje/read/444886/infodlug-indeks-zaleglych-platnosci-polakow-czerwiec-2019 
14  Podobne działanie zastosowano w powtórnych badaniach po upływie 10 lat, z pomocą DS. stereotypu dot. osób chorych psychicznie, wska-
zując na możliwość traktowania tego typu badań, jako rodzaju „barometru” opinii, nastrojów otoczenia wobec wyróżnionych, szczególnych grup 
osób. Może choćby z tego powodu badania powtarzać.
B. Mróz, Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach http://strona.ppol.nazwa.pl/
uploads/images/PP _ 6 _ 2014/1269Mroz _ PsychiatrPol2014v48i6.pdf 
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 – zmniejszyła się liczna osób niezdecydowanych, którzy nie mieli zdania jaki jest dłużnik i w badaniu wybie-
rali ocenę raczej wymijająca – neutralną, tj. 4 pkt DS. Dziś tylko 16,5% badanych korzysta z takiej opcji, 
w 2016 czyniło tak aż 31,4% badanych /dwa razy więcej/;

 – zwiększyła się też liczba ocen dostrzegających pozytywne właściwości osób zadłużonych z 24% w 2016 
do 32,4% aktualnie. Wynik ten przypisać można wielu okolicznościom, jedną z istotnych może być nasilo-
ny w ostatnich latach przekaz medialny wskazujący na ogromną złożoność problemów doświadczanych 
przez osoby zadłużone, najczęściej akcentujący dramatyzm ich sytuacji. 

Pełne zestawienie wyników poszczególnych wymiarów opisu wizerunku/stereotypu standardowego dłużnika 
przeprowadzonych w 2019 roku przedstawia wykres 9.
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Porównując wyniki badania z 2016 roku /populacja ogólna 890 os./ z wynikami badania z 2019 roku /populacja 
ogólna 430 os./ – wykres 9, stwierdzić można, co następuje:

Zwiększyło się natężen ie, częstotliwość negatywnej oceny w następujących wymiarach DS.:
 – pozbawiony ambicji o 14,6 p.p. więcej ocen negatywnych /1-3pkt./ niż w 2016 roku;
 – uległy o 12,6 p.p. więcej ocen negatywnych /1-3pkt./ niż w 2016 roku;
 – niechętny o 8,8 p.p. więcej ocen negatywnych /1-3pkt./;
 – zły o 7,4 p.p. więcej ocen negatywnych /1-3pkt./;
 – głupi o 4,8 p.p. więcej ocen negatywnych /1-3pkt./;

Mniej negatywnie niż w roku 2016 oceniano następujące wymiary DS.:
 – bierny o 4,1 p.p. zmniejszyła się liczba negatywnych ocen w stosunku do roku 2016 roku;
 – słaby o 2,6 p.p. zmniejszyła się liczba ocen negatywnych /1-3pkt/;
 – leniwy o 1,1 p.p. zmniejszyła się liczba negatywnych ocen /1-3pkt/;

WNIOSKI KOŃCZĄCE
Pamiętając o zastrzeżeniach dot. metodologii przeprowadzonego badania aktualizującego, tj. w badaniu nie 
uczestniczyły te same osoby, różniła się istotnie liczebność grup w obu pomiarach / 890 os. w 2016 i 430 os. 
w roku 2019/ można pokusić się o ogólne stwierdzenie nasilenia się skłonności, trendu do b. negatywnego 
formułowania wizerunku „standardowego dłużnika”. 

W pięciu wymiarach DS, które były w 2019 oceniane bardziej negatywnie niż w roku 2016 odnotowano wzrost 
negatywnego trendu o średnio 9,61%. Co istotne w znacznej części /w 3 z 5 skal/ trend ten dotyczył wymiaru 
„Wartościwania”, determinującego pozytywny bądź negatywny stosunek do ocenianego obiektu – „standar-
dowego dłużnika”. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że z jakichś powodów coraz bardziej nie lubimy osób zadłużonych, 
a to może przekładać się na zdecydowanie b. restrykcyjne ich traktowania. Z całą pewnością nie sprzy-
ja to budowaniu klimatu zrozumienia ich szczególnych potrzeb w trudnym procesie wspierania ich 
w wychodzeniu z zadłużenia. 

Zaprezentowane wyniki badania stwierdzają tylko fakty, inną kwestią jest to, co można, a nawet należy z nimi 
uczynić. Zawsze pierwszym krokiem racjonalnego działania jest zidentyfi kowanie i opisanie problemu – tu 
negatywnego stereotypu, wizerunku osoby zadłużonej.

Badanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych  ankietą internetową( CAWI) oraz ankietami tradycyjnymi (PAPI) na 
próbie 1994 dorosłych mieszkańców Polski w trzech grupach: osób zadłużonych, osób pracujących z zadłużonymi, populacji ogólnej. Realizowane 
było w trzech okresach, w latach 2011, 2016 i 2019. Partnerem badań jest BIG InfoMonitor


