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Od redakcji
Waldemar Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 3(23)/2017 „Karpackiego Przeglądu Naukowego”, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne, społeczne i prawne,
prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem rozpraw naukowych są sprawozdania z Dni Japońskich będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej czasopisma prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł Zmiany systemowe w Polsce w 2016 roku. Marian Kozaczka analizuje kierunki zmian systemowych w Polsce w 2016 r. W roku tym Sejm przyjął wiele ustaw,
które ograniczyły mechanizmy rządzenia lat poprzednich. Wprowadzone w życie
ustawy zwiększyły dochody rodzin ubogich, zmniejszyły nierówności społeczne narastające od wielu lat, ograniczyły wpływy różnych środowisk, beneficjentów transformacji ustrojowej i gospodarczej na życie społeczne i gospodarcze. Rozpoczął się
proces tworzenia licznej klasy średniej, która zapewnia stabilizację i rozwój gospodarczy. Z kolei Piotr Oleksiak i Marzena Pytel-Kopczyńska w pracy Polityka senioralna w Polsce zarysowują politykę senioralną w Polsce przez pryzmat „Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”, którego celem jest pomoc i aktywizacja tej grupy społecznej. Podłożem takich działań
są zmiany demograficzne w Polsce, odznaczające się szybkim starzeniem społeczeństwa. Artykuł przedstawia główne priorytety tego programu i przykłady dobrych
praktyk w zakresie polityki senioralnej. Kolejny artykuł Ekskluzja społeczna w krajach
UE-10 – analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji prezentuje Łukasz Kozar.
Podjęcie tematu ekskluzji społecznej jest zasadne ze względu na obecnie realizowaną
Strategię Europa 2020, która ukierunkowana jest na inteligentny, trwały i sprzyjający
włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy. W artykule zostały przedstawione uporządkowania krajów UE-10 pod względem ekskluzji społecznej (począwszy od państw
charakteryzujących się najlepszą sytuacją). Zjawisko to w podjętych analizach zostało zdefiniowane poprzez tzw. wskaźniki z Laeken. Źródłem wartości przyjętych
zmiennych dla analizowanego roku (2015 r. ze względu na kryterium dostępności
danych) był Eurostat. Wnioski zostały sformułowane w oparciu o analizę wyników
porządkowania liniowego za pomocą metody wzorcowej Z. Hellwiga, metody sum
i rang. Przeprowadzone analizy wykazały między innymi, iż najlepsza sytuacja pod
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względem ekskluzji społecznej wśród państw UE-10 w 2015 r. była w Czechach (potwierdzają to wszystkie zastosowane metody porządkowania). W następnym artykule Zastosowanie założeń teorii wymiany w procesie motywowania pracowników
administracji samorządowej Ewelina Stasiak opisuje istotne dla funkcjonowania
administracji samorządowej procesy motywowania pracowników dowodząc, iż współpraca między pracownikami a kierownikiem prowadzi do bardziej efektywnych
działań. Możliwość ujęcia zależności zachodzących pomiędzy nimi daje zastosowanie założeń teorii wymiany. Radosław Kamiński i Anna Janus w opracowaniu Selected legal and organizational aspects of the revitalization process in Poland analizują
proces rewitalizacji w Polsce. Artykuł na ogólnym poziomie porusza kilka istotnych
kwestii, dzięki którym polskie samorządy mogą sprawnie przeprowadzić procedurę
wdrożenia projektów rewitalizacyjnych, a tym samym podnieść jakość życia oraz
poprawić konkurencyjność subregionu. Niezwykle ważnym aspektem jest włączenie
w proces społeczeństwa, które za pomocą narzędzi konsultacji społecznych może
wypowiadać się o kierunkach rozwoju swojej gminy. Emilia Szczęsna w artykule
Czynności elektroniczne notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym opisuje problematykę postępowania wieczysto-księgowego, na które składa się szereg czynności
procesowych zmierzających do rejestracji wpisu w księdze wieczystej; dzięki czemu
każda osoba zainteresowana ma prawo wglądu do ewidencji praw rzeczowych na
nieruchomości, co pozwala ujawnić stan prawny. Utworzenie systemu informatycznego miało na celu zastąpienie papierowej formy ksiąg wieczystych elektroniczną
wersją przy jednoczesnym stworzeniu ogólnokrajowej i jednolitej bazy, a także połączeniu biurowości z systemem wpisów do elektronicznych ksiąg. Przyczyniło się to
do zgłębienia problematyki informatyzacji postępowania cywilnego, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na czynności elektroniczne notariusza w tymże postępowaniu.
Notariusz jest uprawniony do wszczynania postępowania przy pomocy systemu informatycznego, albowiem jest podmiotem, który najczęściej wszczyna postępowanie
wieczystoksięgowe. Notariusz będąc uznawanym za podmiot publiczny dokonuje
czynności elektronicznych ściśle związanych z instytucją ksiąg wieczystych. Na mocy
obowiązującego prawa jest on zobligowany do składania za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego dwóch wniosków, tj. wniosku o wpis do księgi wieczystej, a także wniosku o założenie księgi wieczystej. Robert Zawisza w opracowaniu Zabór
Galicji oraz organizacja jego struktur i podział administracyjny przypomina, iż właściwa nazwa zagarniętych przez Austrię ziem polskich brzmiała: Królestwo Galicji
8
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i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru. Stanowiło ono w latach 1772–1918 prowincję Monarchii Habsburgów, Cesarstwa
Austriackiego i Austro-Węgier. Galicja od 1773 roku podzielona była na 6 cyrkułów,
tj.: bełski, czerwonoruski, krakowski, lubelski, podolski i sandomierski, a te z kolei
łącznie na 59 dystryktów. W roku 1777 zmniejszono liczbę dystryktów do 19, a w 1782
zrezygnowano z dwustopniowego podziału administracyjnego, ustanawiając 19 cyrkułów. Po Wiośnie Ludów w1850 roku Galicja stała się krajem koronnym. Z kolei
rok 1854 przyniósł nowy podział administracyjny, według którego ustanowiono
w obrębie cyrkułów powiaty. Następnie w latach 1865–1867 zlikwidowano cyrkuły
i przeprowadzono reorganizację powiatów. Poza elementami obecnego podziału
administracyjnego, do czasów obecnych przetrwało jeszcze wiele innych elementów
charakterystycznych dla byłej Galicji. Spotykamy się z nimi na co dzień w każdej
niemal dziedzinie życia. Autorem kolejnego artykułu Kakure kirishitan – ruch społeczny, który doprowadził do wolności wyznaniowej w Japonii w XIX wieku jest Katarzyna Blaźniak-Basak. Przejawem działań zbiorowych są ruchy społeczne, w ramach
których ludzie działają razem, w powiązany i skoordynowany sposób, dla realizacji
wspólnych celów. W artykule zaprezentowano kakure kirishitan, czyli japońskich
ukrytych chrześcijan tworzących ruch społeczny. Na podstawie przeprowadzonych
analiz można stwierdzić, że kakure kirishitan to ruch społeczny, który dzięki wstawiennictwu misjonarzy i zagranicznych dyplomatów, a przede wszystkim męczeństwu
wiernych, przyczynił się do wolności wyznaniowej w Japonii w XIX wieku. Grażyna
Kącicka w pracy Формування феміністських доктрин: історико-політологічні
аспекти opisuje feminizm jako kierunek systemowej teorii politycznej bazujący na
stosunkach społeczno-politycznych. Obszary doktrynalne feminizmu obejmują programy ruchów oraz ideologie, które bazują na kwestii równości prawnej i społecznej
kobiet z mężczyznami. Głównym i istotnym problemem pozostaje włączenie feminizmu w politykę i życie społeczne. Jarosław Eichstaedt w opracowaniu Hymn o miłości Krzysztofa Kieślowskiego przedstawia filmowy tryptyk Krzysztofa Kieślowskiego
Niebieski – Biały – Czerwony jako dzieło usytuowane w ramach haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolności – równości – braterstwa. Intencją, zarówno Krzysztofa Kieślowskiego jak i Krzysztofa Piesiewicza, było sfilmowanie tego, jak funkcjonują hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej nie w wymiarze filozoficznym, politycznym
czy społecznym, ale w sferze ludzkiej, intymnej, osobistej. Krytycy filmowi zauważyli, iż kolejne części trylogii posługują się różnymi środkami komunikacji. W Nie9
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bieskim podstawowym środkiem jest muzyka, w Białym - pieniądze, a w Czerwonym
- telefon. Ten sam telefon jest jednocześnie w każdej z części filmowej trylogii podstawowym medium wyznań miłosnych. W kulturze współczesnej jednostka czuje się
coraz bardziej samotna i bezbronna. Film ma inną odpowiedź od tej, jaką podpowiada kultura. Połączenie doświadczenia powrotu i miłości eksponowane w epilogu
filmowej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego, to w efekcie obietnica zbliżenia ludzi, na
którą tak bardzo we współczesnej kulturze liczymy.
W drugiej części pisma Katarzyna Blaźniak-Basak prezentuje sprawozdania z „Dni
Japońskich w Publicznym Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi”
– Łódź 30.10.2015 oraz 09.06.2017 r.
Prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.
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Zmiany systemowe w Polsce w 2016 roku
Marian Kozaczka1

Wstęp
Upadek poprzedniego systemu politycznego i gospodarczego zapoczątkował transformację ustrojową i gospodarczą. Transformacja ustrojowa oznaczała wprowadzenie
wolności słowa, zrzeszania się, działalności związkowej, demokracji politycznej, transformacja gospodarcza zmierzała do stworzenia wszystkim podmiotom gospodarczym
rynkowych warunków funkcjonowania2.
W toku realizacji transformacji ustrojowej i gospodarczej wystąpiły różne przeszkody i utrudnienia. Brak dekomunizacji i lustracji wydatnie utrudnił realizację zmian,
powodował narastanie wielu niekorzystnych procesów, w tym uwłaszczanie majątku
narodowego, korupcję, nepotyzm. Kształtujące się nowe elity niewiele odbiegały od
poprzednich, gdyż tworzone były przez dokooptowanie do starych elit niektórych
środowisk opozycyjnych i osób niezaangażowanych politycznie. Słabo opłacany aparat
państwowy nasycony starą kadrą funkcjonował opieszale i nieefektywnie. W służbach
specjalnych, policji, wojsku weryfikacje były powierzchowne i stare przyzwyczajenia, zasady nie uległy zmianie. Nowym elitom nie posiadającym mocnej legitymacji
społecznej potrzebne było słabe państwo, zbiór korporacji działających niezależnie
od siebie i nie podlegających mechanizmom demokratycznym3.
Po przystąpieniu Polski do UE nowe elity skupiły się na zawłaszczaniu państwa
i płynięciu w głównym nurcie politycznym. Zawłaszczanie państwa sprowadzało się
do obsadzania swoimi ludźmi kluczowych stanowisk, urzędów, instytucji, manipulacji
informacjami, destrukcji świadomości narodowej, kształtowania bezalternatywności.
Płynięcie zaś w głównym nurcie określonym przez zachodnie elity sprowadzało się
do upowszechniania politycznej poprawności, kształtowania dyspozycyjności wobec
krajów Europy Zachodniej4.

1. Prof. dr hab. Marian Kozaczka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
2.	M. Nasiłowski, Transformacja systemowa w Polsce, Warszawa 1995, s. 17; Z Hockuba, Droga do
spontanicznego porządku. Transformacja gospodarcza w świetle teorii regulacji, Warszawa 1995, s. 55.
3. Program PiS 2014, s. 23-30.
4. Tamże.
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Kontynuowany był proces wyprzedaży zakładów państwowych, które w różnych
regionach kraju były ostoją stabilizacji i miejscami pracy dla wielu osób o różnych
zawodach i specjalizacjach. Wyprzedaż zakładów państwowych, zwłaszcza tych
dobrze prosperujących budziła uzasadnione protesty różnych grup społecznych.
Wraz z likwidacją zakładów państwowych zamknięciu uległy istniejące przy nich
ośrodki badawcze, co dla przyszłości polskiego przemysłu było procesem bardzo
niekorzystnym5.
W handlu umacniały się zagraniczne sieci handlowe wypierające z rynku małe
rodzinne sklepy. Zagraniczne sieci handlowe oferowały spory asortyment produktów spożywczych, przemysłowych, chemicznych, towary o różnej jakości i wartości.
Dynamiczny rozwój tych sieci dokonywał się przy wzrastającym wyzysku pracowników, zwłaszcza pracowników młodych. Częstymi zjawiskami był brak zapłaty za
nadgodziny, niskie wynagrodzenia6.
Na te i inne procesy nałożył się światowy kryzys gospodarczy, problemy giełd,
producentów. Coraz większe trudności z eksportem, z regulacją zobowiązań podatkowych miały nie tylko małe firmy, ale i duże koncerny przemysłowe. Kryzys
gospodarczy silnie uderzył w niektóre waluty krajowe. W połowie 2008 r. za 1 USD
przeciętnie płacono 2,17 zł, na początku następnego roku już ponad 4 zł. Spadek
wartości złotego spowodował wzrost państwowego długu publicznego7.
Problemy ekonomiczne skutkowały protestami i manifestacjami ludności. Wskutek
spadku wartości złotego pogłębiły się trudności finansowe firm, które miały kredyty
w walutach obcych. Opcje walutowe mocno uderzyły w kredytobiorców prywatnych8.
Narastające trudności mobilizowały władze państwowe do aktywizacji walki z kryzysem. Rządy wielu krajów na walkę z kryzysem, stabilizację sektora bankowego,
ubezpieczeniowego, na pomoc dla branży samochodowej, na wykup „złych długów”

5.	M. Bałtowski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, Warszawa 1998, s. 7478; B. Czyżkowska, Krajobraz po dwunastu latach prywatyzacji, [w:] M. Jarosz (red.), Pułapki
prywatyzacji, Warszawa 2003, s. 82.
6.	E. Ostrowska, Konkurencyjność w handlu żywnością, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 24,
s. 4-5; P. Mazurkiewicz, Sklepy zwalniają pracowników, „Rzeczpospolita” 12-13 XII 2009, s. B6.
7.	J. Swiderski, Słaby złoty, „Dziennik Polski”, 23 X 2008, s. 3; A. Cieślak-Wróblewska, Złoty traci
najmocniej, „Rzeczpospolita” 29 i 2009, s. 1B; Rekord zadłużenia pobity, „Rzeczpospolita” 2224 II 2009, s. 2B.
8. C. Adamczyk, Czarny kwartał, „Rzeczpospolita” 4 III 2009, s. 1.
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wydały ogromne kwoty9. W Polsce w połowie 2009 r. Sejm przyjął ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego. Na jej podstawie zakłady, w których wystąpił
spadek obrotów gospodarczych powyżej 25% w ujęciu ilościowym lub wartościowym
w ciągu trzech kolejnych miesięcy mogły liczyć na pomoc publiczną do 2012 r.10
W drugiej połowie 2009 r. Sejm znowelizował budżet i powiększył jego deficyt do
27,2 mld zł. Rząd przyjął plan redukcji zatrudnienia w administracji. Do końca 2010 r.
zatrudnienie w administracji publicznej miało się zmniejszyć o 10%11.
W kolejnych latach kryzys gospodarczy stopniowo ustępował, władze państwowe
lansowały koncepcję „zielonej wyspy”, jednocześnie zabierały pieniądze z Funduszu
Pracy, Funduszu Prywatyzacji, Funduszu Rezerwy Demograficznej, z OFE, z dużą
rezerwą podchodziły do kolejnych afer, do „szarej strefy”, innych niekorzystnych dla
państwa procesów. Wydzielenie prokuratury spod władzy ministra sprawiedliwości
skutkowało osłabieniem jej skuteczności, słabe państwo zachęcało wymiar sprawiedliwości do aktywności na polu politycznym. Oszustwa podatkowe, niskie płace, nie
sprzyjały wzrostowi dochodów budżetowych. Aby zabezpieczyć wzrastające wydatki
budżetowe podwyższono podatek VAT do 23%, wydłużono czas pracy do 67 roku
życia. Zabiegi te zasadniczo nie zmieniły sytuacji finansowej państwa, deficyty budżetowe nadal były wysokie, w 2012 r. 30,4 mld zł, w kolejnych latach 51,5 mld zł,
47,7 mld zł, w 2015 r. 46, 1 mld zł. Państwowy dług publiczny na koniec 2015 r.
wynosił 877,3 mld zł12.
Kryzys gospodarczy, bezsilność państwa wobec silnych, polityka rozdawnictwa,
afery, oszustwa, nepotyzm, inne patologie pobudziły do działania partie opozycyjne,
sporą część społeczeństwa. Powoli zmieniały się postawy i zachowania społeczne,
krytyka „zielonej wyspy” stała się powszechna i rzeczowa.

9. Kolejne miliardy na walkę z kryzysem, „Rzeczpospolita” 4 II 2009, s. 1B.
10.	Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego dla pracowników
i pracodawców, Dz. U. 2009, nr 125, poz. 1035.
11.	Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, Dz. U. 2009, nr 128,
poz. 1057; A. Fandrejewska, Rządowe cięcia urzędników, „Rzeczpospolita” 14-15 VIII 2009, s. 1.
12.	
Analiza wykonania budżetu państwa i założenia polityki pieniężnej w 2013 r., Warszawa 2014,
s. 300-310; http.www.wikipedia.org/wiki/Budżet_państwa, dostęp 15.09.2016 r.; http:www.mf.gov.
pl/zadluzenie-sektora- finansów-publicznych, dostęp 16.10.2016 r.
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Zwrot ku wartościom narodowym
Wśród wielu czynników, które poza nadmienionymi, odegrały istotną rolę w ewolucji
zachowań społecznych, trzy były szczególnie istotne: skutki kryzysu gospodarczego,
ingerencja UE w sprawy Polski, lekceważenie społeczeństwa przez koalicję rządową
PO-PSL. Kryzys gospodarczy zwiększył poziom biedy i ubóstwa, pogorszył sytuację
materialną rodzin wielodzietnych, emerytów, rencistów. Wzrost bezrobocia sprzyjał
utrzymaniu niskich płac, pogłębiał globalizację, która zwiększa zamożność osób
bogatych.
Polityka ciągłych ustępstw wobec UE doprowadziła do wzrostu ingerencji jej organów w wewnętrzne sprawy Polski. Rozpoczął się proces narzucania Polsce różnych
rozwiązań, w tym w zakresie ochrony środowiska, pakietu klimatycznego. UE uzyskała
prawo decydowania o dofinansowaniu inwestycji realizowanych w Polsce, i w praktyce
prawo to często wykorzystywała do finansowania tych inwestycji, które były korzystne z jej punku widzenia. Protesty KE widoczne były przy próbach opodatkowania
w Polsce sklepów wielkopowierzchniowych, silne były naciski KE na władze w kwestii
przyjmowania uchodźców z państw azjatyckich i afrykańskich.
Liczne afery zamiatane pod dywan budziły zrozumiałe oburzenie społeczne, podobnie jak lekceważenie kilku milionów podpisów złożonych w sprawie przeprowadzenia referendów dotyczących wieku emerytalnego, jednomandatowych okręgów
wyborczych, pójścia 6-latków do szkół. Zaniechania, dyspozycyjność wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, odbieranie rodzicom dzieci z uwagi na ich biedę, samowola komorników, rozrastająca się armia urzędników budziły coraz większy sprzeciw
obywateli wobec ekipy rządowej.
Proces ewolucji świadomości społecznej widoczny był w sondażach i ankietach
przeprowadzanych wśród wyborców. Wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych partie władzy, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna starały się dopasować swoje programy do zmieniającej się rzeczywistości i pozyskać jak największe
poparcie społeczne.
W ogólne nastroje społeczne dobrze wpisał się program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości postulujący szerokie zmiany w funkcjonowaniu państwa, wyjście Polski
z pułapki średniego rozwoju. Program zawierał likwidację Ministerstwa Skarbu, Narodowego Funduszu Zdrowia, powrót do obowiązku szkolnego od 7 roku życia, powrót
do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letnich
techników, likwidację gimnazjów, reindustrializację Polski, utworzenie 1,2 mln miejsc
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pracy dla młodzieży, ograniczenie do dwóch kadencji funkcji wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast. Z innych punktów programu na uwagę zasługiwały: odnowienie
mediów publicznych, nabywanie ziemi wyłącznie przez polskich rolników, wprowadzenie nowej sieci szpitali, reformę wymiaru sprawiedliwości, połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, wprowadzenie programu Rodzina
500+ na każde dziecko w rodzinach o dochodach miesięcznych nie przekraczających
800 zł na osobę, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodów, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę w wysokości 12 zł, uruchomienie
Narodowego Programu Zatrudnienia. Program zawierał również przeciwdziałanie
ubóstwu wśród rodzin wielodzietnych, darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia,
wprowadzenie podatku bankowego, podatku od sklepów wielkopowierzchniowych,
przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od
podatku do 8 tys. zł13.
Programy wyborcze innych partii i ugrupowań w części nawiązywały do programu Prawa i Sprawiedliwości, w dużej części proponowały inne zmiany. Program
wyborczy Platformy Obywatelskiej proponował likwidację etatów związkowych opłacanych przez pracodawców, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę
w wysokości 12 zł, wprowadzenie bonu refundacyjnego na leki, likwidację składek
na ZUS, wprowadzenie jednolitej stawki podatku PIT zależnej od liczby członków
rodziny i wysokości dochodów. Program wyborczy PSL proponował wprowadzenie
minimalnej płacy w wysokości 1900 zł, minimalnej emerytury w wysokości 1200 zł,
obniżenie składek na ZUS o 50% dla mikroprzedsiębiorstw, przekazanie dochodów
z podatku CIT samorządom, przywrócenie opieki lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach, wyłączenie lasów państwowych spod prywatyzacji. Zjednoczona Lewica proponowała minimalną stawkę godzinową za pracę w wysokości 15
zł, płacę minimalną na poziomie 2500 zł, podniesienie najniższych emerytur o 200 zł,
zwolnienie z podatku PIT dochodów do 21 tys. zł, likwidację gimnazjów, Funduszu
Kościelnego, nauki religii w szkołach. Ugrupowanie Kukiz 15 optowało za utworzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, wprowadzeniem dwóch kadencji
w działalności poselskiej i samorządowej, wprowadzeniem emerytury obywatelskiej,
likwidacją podatku PIT i składek na ZUS, wprowadzeniem podatku „personalnego”
w wysokości 25-30% dochodu, opodatkowaniem sklepów wielkopowierzchniowych,
13.	Program PiS…, s. 85, 101, 107-120, 130-137; https://www.pb.pl/program-pis-w-15-punktach,
dostęp 29.09. 2015 r.
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wprowadzeniem bonu wychowawczego w wysokości 600 zł na dziecko. Z kolei Nowoczesna opowiadała się za likwidacją finansowania partii z budżetu państwa, likwidacją
Senatu, przywilejów emerytalnych i przedemerytalnych, rozwojem nowoczesnego
rolnictwa, wprowadzeniem podatków PIT, CIT, VAT na poziomie 16%14.
Kampania wyborcza obfitowała w różne wydarzenia, licytację rozwiązań prorodzinnych, prospołecznych, narodowych. Ugrupowania, partie, startujące w wyborach,
skupiły się głównie na słownym rozdawaniu publicznych pieniędzy, mniejszą uwagę
zwracały na sytuację finansową państwa. Wśród różnych przekazów program Prawa
i Sprawiedliwości zyskiwał coraz większe uznanie u wyborców, i wybory parlamentarne przeprowadzone 25 października 2015 r. przyniosły Komitetowi Wyborczemu
tej partii wysokie zwycięstwo. Przy frekwencji wyborczej wynoszącej 50,92% KW PiS
uzyskał 37,58% ważnych głosów i 235 mandatów w Sejmie, KW PO 24,09% i 138 mandatów, KW Kukiz 15 8,81% ważnych głosów i 42 mandaty, KW Nowoczesna 7,60%
i 28 mandatów, KW PSL 5,13% ważnych głosów i 16 mandatów, KWW Mniejszość
Niemiecka 1 mandat. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły ustawowych
progów wyborczych i nie uzyskały mandatów w Sejmie15.
Jeszcze wyższe zwycięstwo PiS odnotowało w wyborach do Senatu, gdzie zdobyło
39,99% ważnych głosów i 61 mandatów. PO zdobyła 28,85% ważnych oddanych
głosów i 34 mandaty, PSL zdobyło 1 mandat, po 1 mandacie zdobyły: KW Marka
Borowskiego, KW Jarosława Obremskiego, KW Lidii Staroń, KW Grzegorza Biereckiego. Wybory parlamentarne 2015 r. dały PiS prawo do samodzielnego rządzenia
państwem i realizacji programu wyborczego. Po utworzeniu rządu, na czele którego
stanęła Beata Szydło, rozpoczął się trudny proces zmian i naprawy państwa16.
14.	https//www.programy-wyborcze-partii-2015; https//www.wiadomości.dziennik.pl/wybory-parlamentarne-2015, dostęp 30.09.2015 r.
15.	pkw.gov.pl, Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. w sprawie
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
W skład KW PiS wchodziły: PiS, Solidarna Polska, Polska Razem, Prawica Rzeczypospolitej, Ruch
Katolicko-Narodowy, Stronnictwo Piast.
16.	https://pl.wikipedia.org/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_2015_roku; 19 stycznia 2016 r.
Sąd Najwyższy ogłosił ważność wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r. Skład
rządu Beaty Szydło w dniu zaprzysiężenia 16 listopada 2015 r. był następujący: Beata Szydło (PiS)
– prezes Rady Ministrów, Piotr Gliński (PiS) – wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury
i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin (Polska Razem) – wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Mateusz Morawiecki (bezpartyjny) – wiceprezes Rady Mi-
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Kierunki zmian systemowych
Walka z postkomunistycznym systemem okazała się znacznie trudniejsza, aniżeli
powszechnie sądzono. Po wyborach PO przekształciła się w opozycję totalną, walczącą
z rządem przy pomocy ulicy i zagranicy. Sporą aktywność polityczną wykazywał
Trybunał Konstytucyjny składający się w większości z sędziów wybranych przez
poprzedni Sejm. Dla dużej części mediów, dziennikarzy, pogoń za sensacją stała się
kanonem pracy, a nie obiektywne i rzetelne przekazywanie wiadomości. W medialny
szum skierowany przeciwko rządowi i większości parlamentarnej włączyli się niektórzy celebryci, sędziowie, samorządowcy.
W takich okolicznościach realizacja zmian systemowych wymagała od rządu i większości parlamentarnej ogromnej determinacji, pracy, wytrwałości, zaangażowania.
W listopadzie 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Na jej mocy
kadencje prezesa i wiceprezesa Trybunału wygasały po upływie trzech miesięcy od
jej ogłoszenia17. Ustawa została zakwestionowana przez Trybunał, wobec czego Sejm
przyjął kolejną ustawę o Trybunale. Na jej mocy Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału miało podejmować uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
13 sędziów, w tym prezesa i wiceprezesa18.
Także ta ustawa została zakwestionowana przez Trybunał i w dalsze relacje pomiędzy nim a władzą ustawodawczą włączyła się KE i Komisja Wenecka. Spór narastał,
nistrów, minister rozwoju, Andrzej Adamczyk (PiS) – minister infrastruktury i budownictwa,
Witold Bańka (bezpartyjny) – minister sportu i turystyki, Mariusz Błaszczak (PiS) – minister spraw
wewnętrznych i administracji, Marek Gróbarczyk (PiS) – minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej, Dawid Jackiewicz (PiS) – minister skarbu państwa, Krzysztof Jurgiel (PiS) – minister
rolnictwa i rozwoju wsi, Antoni Macierewicz (PiS) – minister obrony narodowej, Konstanty Radziwiłł (bezpartyjny) – minister zdrowia, Elżbieta Rafalska (PiS) – minister rodziny, pracy i polityki
społecznej, Anna Streżyńska (bezpartyjna) – minister cyfryzacji, Paweł Szałamacha (bezpartyjny) – minister finansów, Jan Szyszko (PiS) – minister środowiska, Witold Waszczykowski (PiS)
– minister spraw zagranicznych, Anna Zalewska (PiS) – minister edukacji narodowej, Zbigniew
Ziobro (Solidarna Polska) – minister sprawiedliwości, Mariusz Kamiński (PiS) – minister-członek
Rady Ministrów, Beata Kempa (Solidarna Polska) – minister-członek Rady Ministrów, Henryk
Kowalczyk (PiS) – minister-członek Rady Ministrów, Krzysztof Tchórzewski (PiS) – minister-członek Rady Ministrów, Elżbieta Witek (PiS) – minister-członek Rady Ministrów.
17.	Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015,
poz. 1928.
18.	Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015,
poz. 2217.
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a Sejm przyjmował kolejne ustawy o Trybunale. Na mocy nowych przepisów kandydatów na sędziów do Trybunału proponowało co najmniej 50 posłów lub Prezydium
Sejmu19. W sumie Trybunał Konstytucyjny przykuwał uwagę opinii publicznej, części
zagranicznych mediów i instytucji przez cały 2016 r., i zakończył się powołaniem
nowego prezesa, kilku nowych sędziów, stabilizacją pracy w obrębie przysługujących
uprawnień sądowniczych.
Mniej istotne zmiany dokonywane były na mocy rozporządzeń Rady Ministrów
i poszczególnych ministrów. Prawie każdy minister w pierwszych miesiącach urzędowania wydał kilka rozporządzeń związanych z zakresem działania ministerstwa,
podległych jednostek, komunikacji. Rozporządzenia ograniczały biurokrację, likwidowały zbędne przepisy i utrudnienia20.
W styczniu 2016 r. Sejm przyjął ustawę o Prokuraturze. Na jej mocy od 4 marca 2016 r. Urząd Prokuratora Generalnego został połączony z Urzędem Ministra
Sprawiedliwości21. Połączenie to ożywiło działalność prokuratorów, podjęto wiele
zaniechanych dochodzeń, śledztw, różne pola aktywności przestępców, aferzystów
zostały ograniczone.
Od pierwszych dni pracy rząd szczególną uwagę przywiązywał do wprowadzenia
w życie programu Rodzina 500+. Stanowił on test wiarygodności i skuteczności rządu
oraz większości parlamentarnej, ponadto był to program niezwykle ważny z uwagi
na dużą skalę ubóstwa wśród rodzin wielodzietnych i rodzin o niskich dochodach.
Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci została przyjęta w lutym 2016 r.,
19. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2016, poz. 1157.
20.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli
należności pieniężnych, Dz. U. 2015, poz. 2367; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej, Dz. U. 2015, poz. 2364; Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolitą Polską, Dz. U. 2015, poz. 2352; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 stycznia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia, Dz. U. 2016, poz. 16; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Dz. U. 2016, poz. 37; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej, Dz. U. 2016, poz. 63;
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym, Dz. U. 2016, poz. 926.
21.	Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o Prokuraturze, Dz. U. 2016, poz. 177; Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o Prokuraturze, Dz. U. 2016, poz. 178.
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i określiła zasady nabywania, przyznawania i wypłacania świadczenia. Do ukończenia 18 roku życia każde dziecko w rodzinach o dochodach poniżej 800 zł na osobę
miesięcznie, otrzymało wsparcie ze strony państwa w wysokości 500 zł miesięcznie,
w rodzinach o wyższych dochodach wsparcie w tej wysokości otrzymało każde drugie
i kolejne dziecko22.
W czerwcu 2016 r. Sejm przyjął ustawę o Radzie Mediów Narodowych, w następnym miesiącu ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej i ustawę o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Rada Mediów Narodowych stała się organem uprawnionym
do powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej
radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. W skład Rady weszło 5 członków,
3 powołanych przez Sejm, 2 przez Prezydenta, jej pracami kieruje przewodniczący
wybrany ze składu Rady. Członek Rady nie może pełnić funkcji w organie władzy
wykonawczej, nie może być pracownikiem administracji rządowej i samorządowej,
Kancelarii Prezydenta, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji23.
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej nie obejmowała sprzedaży energii
elektrycznej, gazu ziemnego, paliw stałych używanych do celów opałowych, węglowodorów gazowych, olejów napędowych, leków. Obowiązek podatkowy od sprzedaży
detalicznej innych produktów powstawał z chwilą osiągnięcia w miesiącu przychodu
przekraczającego 17 mln zł. Ustawa wprowadza dwie stawki podatku od sprzedaży
detalicznej, 0,8% od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie, i 1,4% od
przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku w skali roku
ustalono na poziomie 204 mln zł24. Celem ustawy było zbliżenie zasad funkcjonowania małych sklepów i dużych sieci handlowych. Dysproporcje jakie istniały w podatkach powodowały zanik rodzinnych sklepów i rozrost wielkich sieci handlowych,
w dużej mierze zagranicznych, które spore zyski transferowały za granicę. Ustawa
weszła w życie we wrześniu 2016 r., i z uwagi na protesty KE została zawieszona do
2018 r. Zdaniem KE konstrukcja ustawy faworyzowała mniejsze sklepy, co mogło
być uznane za pomoc publiczną.
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę miała ograniczyć wyzysk pracobiorców i zwiększyć ich wynagrodzenia. Minimalna wysokość stawki godzinowej
22.	Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Dz. U. 2016, poz. 195.
Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.
23. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, Dz. U. 2016, poz. 929.
24. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, Dz. U. 2016, poz. 1155.
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za pracę na 2017 r. ustalona została na poziomie 12 zł i waloryzację o wskaźnik
wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
przez minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2016 r. Po uwzględnieniu
waloryzacji minimalna stawka godzinowa za pracę w 2017 r. wzrosła do 13 zł25.
Spora aktywność ustawodawcza Sejmu widoczna była w końcu 2016 r. W listopadzie Sejm przyjął ustawę o sprzedaży żywności przez rolników. Ilość produktów
rolnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, użytych do produkcji żywności
przez rolników na sprzedaż winna wynosić co najmniej 50% tego produktu. Przychody
ze sprzedaży produktów rolnych przez rolników do kwoty 20 tys. zł, nie podlegają
opodatkowaniu, powyżej tej kwoty podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Rolnicy produkujący i sprzedający artykuły żywnościowe
zobowiązani zostali do prowadzenia ewidencji sprzedanych produktów26.
W listopadzie Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na jej mocy przywrócony został poprzedni
wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje emerytura, oraz zrewaloryzowanego
kapitału początkowego i konta środków zewidencjonowanych na subkoncie27.
W końcu 2016 r. Sejm przyjął obszerną ustawę Prawo oświatowe. Na jej mocy szkoła
winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować
ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Istotną częścią ustawy
było wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa podstawowego i średniego, likwidacja gimnazjów. Szkoły publiczne i niepubliczne zostały podzielone na 8-klasowe
szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika. Utworzone
zostały 3-letnie szkoły specjalne przysposabiające do zawodu, 3-letnie branżowe
25.	Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 1265. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów minimalna miesięczna płaca na 2017 r. ustalona została na poziomie 2 tys. zł brutto.
26.	Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, Dz. U. 2016, poz. 1961. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 r.
27.	Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2017, poz. 38. Ustawa wejdzie w życie
1 października 2017 r.
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szkoły pierwszego stopnia i 2-letnie branżowe szkoły drugiego stopnia, oraz szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe
o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Zachowany został obowiązek szkolny
do ukończenia 18 lat życia. Podstawy programowe dla uczniów szkół podstawowych
i średnich winien określać minister ds. oświaty i wychowania z dostosowaniem kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy28.
Poza nadmienionymi ustawami Sejm w 2016 r. przyjął wiele innych ustaw i uchwał
rozpoczynających zmiany systemowe. Podstawowym celem przyjmowanych ustaw
była realizacja programu wyborczego PiS, podniesienie poziomu życia mieszkańców, zmniejszenie nierówności społecznych narastających od wielu lat, ograniczenie
wpływu różnych kast, środowisk i przestępców na życie społeczne, tworzenie licznej
klasy średniej, która zapewnia stabilizację i rozwój gospodarczy.
Zmiany systemowe realizowane były w trudnych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, i były pozytywnie odbierane przez liczne środowiska społeczne. Popularność partii rządzącej ograniczającej ustawami wyzysk ludzi pracy, mechanizmy
rządzenia z lat 2008-2015, mimo ostrej krytyki ze strony beneficjentów transformacji
ustrojowej i gospodarczej, utrudnień czynionych przez zagraniczne ośrodki i instytucje nie uległa zmianie i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Uwagi końcowe
Zmiany systemowe wprowadzone w życie w 2016 r. nakierowane były na naprawę
państwa, ograniczenie i likwidację wielu niekorzystnych procesów. Program Rodzina
500+, wzrost minimalnej stawki godzinowej za pracę do 13 zł, poprawiły sytuację
finansową wielu rodzin. Wydatnie ograniczona została samowola komorników, odbieranie dzieci przez państwo ze względu na ubóstwo rodziców, do aktywnej pracy
włączona została prokuratura.
Tworzenie silnego państwa znajduje się na początku drogi. Zasadniczych reform
wymaga wiele podmiotów i instytucji, w tym wymiar sprawiedliwości, administracja
rządowa i samorządowa, szkolnictwo wyższe, system podatkowy. Nie bez znaczenia
pozostaje propagowanie świadomości ekonomicznej i społecznej, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.
28.	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U 2017, poz. 59; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Dz. U. 2017, poz. 60. Ustawa liczy
189 artykułów i wejdzie w życie 1 września 2017 r.
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Streszczenie
Zmiany systemowe w Polsce w 2016 roku
Artykuł analizuje kierunki zmian systemowych w Polsce w 2016 r. W tym roku
Sejm przyjął wiele ustaw, które ograniczyły mechanizmy rządzenia lat poprzednich.
Wprowadzone w życie ustawy zwiększyły dochody rodzin ubogich, zmniejszyły
nierówności społeczne narastające od wielu lat, ograniczyły wpływy różnych środowisk, beneficjentów transformacji ustrojowej i gospodarczej na życie społeczne
i gospodarcze. Rozpoczął się proces tworzenia licznej klasy średniej, która zapewnia
stabilizację i rozwój gospodarczy.
Słowa kluczowe: zmiany systemowe, gospodarka, społeczeństwo.

Summary
System changes in Poland in the 2016
Article examines trends in Poland in 2016. This year Parliament has adopted many
laws that restrict travel of Government from previous years. Implemented the act
increased the income of the families of the poor, reduced social inequality increasing
for a number of years, reduced the influence of different backgrounds, the beneficiaries
of transformation and the social and economic life. Began the process of creating
a large middle class, which provides stability and economic development.
Keywords: System changes, the economy, society.
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Polityka senioralna w Polsce
Piotr Oleksiak1, Marzena Pytel-Kopczyńska2

Wstęp
Starzenie się ludności jest procesem, prowadzącym do tzw. starości demograficznej,
która polega na zwiększaniu się udziału najstarszych grup wiekowych w całej populacji
społeczeństwa (najczęściej stosowanym jego miernikiem jest udział w społeczeństwie
ludności w wieku poprodukcyjnym – 60/65 lat. Należy zaznaczyć, iż na starość demograficzną wpływa nie tylko liczebność ludności starej, ale także rozmiary grupy
najmłodszej (9-14 lub 0-19 lat). Starzenie się ludności jest następstwem obniżania
się poziomu urodzeń, spadku umieralności w najstarszych grupach wiekowych, czy
też salda migracji3.
Obecnie starzenie się społeczeństw jest procesem globalnym, zachodzącym praktycznie niemal we wszystkich państwach. Zjawisko to jest szczególnie zaawansowane
w krajach europejskich, w tym w Polsce.
Udział osób starszych w Polsce (w wieku powyżej 65 lat) w populacji ma wzrosnąć
z 14,5% w roku 2013 do 33% w roku 2060, a udział osób najstarszych (ponad 80 lat)
ma wzrosnąć z 3,8% w roku 2013 do 12,3% w roku 2060. Taka zmiana demograficzna
jest podtrzymywana przez starzejącą się kohortę powojennego wyżu demograficznego
oraz bardzo niski współczynnik dzietności (1,29 w roku 2015). W rezultacie takich
zmian społeczeństwo polskie staje się z jednym najstarszych w Europie. Prognozowany
wskaźnik obciążenia demograficznego w Polsce będzie jednym z najwyższych w Unii
Europejskiej (ma wzrosnąć do roku 2060 z 22% do prawie 67% dla osób powyżej
65 lat oraz z niewiele ponad 5% do 25% dla osób powyżej 80 lat)4.
1.	Dr Piotr Oleksiak, adiunkt, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2.	Dr Marzena Pytel-Kopczyńska, adiunkt, Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem,
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
3.	C. Żołędowski, Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej, s. 29, http://problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/17/PPS%2017%C5%BBo%C5%82%C4%99dowski.pdf,
dostęp z dn. 01.08.2017.
4.	Stan obecny i przyszłość opieki długoterminowej w starzejącej się Polsce, Bank Światowy, s. 33-34,
http://www.niesamodzielnym.pl/uploads/Bank%20%C5%9Awiatowy%20Opieka_dlugoterminowa.pdf, dostęp z dn. 01.08.2017.
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Sytuacja tak rodzi potrzebę kompleksowej pomocy w stosunku do osób starszych,
którą to należy realizować w drodze różnorodnych rozwiązań i działań na gruncie
polityki senioralnej.

Polityka senioralna a sytuacja osób starszych
Problem starzenia się społeczeństwa jest coraz bardziej dostrzegany przez państwa
europejskie. Wyznacznikiem tego było ogłoszenie przez Unię Europejską 2012 roku
mianem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (ER 2012). UR 2012 postawiła za główne cele - promocję aktywnego
starzenia się w sferze ekonomicznej i społecznej, podkreślanie zdrowego starzenia
(jako podstawowy warunek umożliwiający niezależną egzystencję), oraz popularyzowanie solidarności międzypokoleniowej, która pozwoli na stworzenie społeczeństwa
otwartego i przyjaznego dla ludzi w różnych przedziałach wiekowych5.
Także raport przygotowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na temat sytuacji osób starszych zaleca, iż polityka społeczna wobec osób starszych powinna nie
tylko ograniczać się do pomocy najstarszym seniorom, którzy tej pomocy oczekują
najbardziej , ale także pomagać wszystkim seniorom, także tym, którzy są w stanie
samodzielnie organizować sobie życie. W związku z tym raport zaleca następujące
działania w odniesieniu do funkcjonowania polityki senioralnej6:
– Dokładne określenie zakresu przedmiotowego polityki senioralnej i ustalenie jej
relacji z innymi politykami, a zwłaszcza z polityką dochodową i ochroną zdrowia;
– Zdefiniowanie kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej
(zwłaszcza na szczeblu krajowym), tak aby uniknąć nakładania się kompetencji oraz ewentualnych luk (powodujących niezaspokojenie pewnych potrzeb
seniorów);
– Uwzględnienie w priorytetach tej polityki odmiennych potrzeb i oczekiwań zróżnicowanych wiekowo środowisk seniorów;

5.	Długofalowa polityka senioralna na lata 2014-2020 w zarysie, s.53, https://das.mpips.gov.pl/source/
Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20
zarysie.pdf, dostęp z dn. 01.08.2017.
6.	Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPiSS, s. 189-190, http://senior.gov.pl/source/
raport_osoby%20starsze.pdf, dostęp z dn. 01.08.2017.
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– Określenie priorytetów w perspektywie średnio i długookresowej oraz uzyskanie
dla nich akceptacji społecznej, co jest powiązane z przyzwoleniem na przeznaczenie części środków publicznych na finansowanie polityki senioralnej.
Wśród szczegółowych priorytetów w perspektywie średniookresowej raport wymienia:
– Zapewnienie polityce senioralnej ważnego miejsca w działaniach samorządu
przez wprowadzenie mechanizmów finansowania inwestycji dedykowanych
starszym mieszkańcom (do inwestycji należą tu: m.in. placówki opiekuńcze
i geriatryczne, ośrodki dziennego pobytu oraz placówki oświatowe i kulturalne,
oferujące usługi społeczne seniorom);
– Wspieranie aktywności społecznej seniorów poprzez pomoc dla Uniwersytetów
Trzeciego Wieku i innych organizacji pozarządowych grupujących seniorów i/
lub działających na ich rzecz;
– Wdrożenie idei miast przyjaznych seniorom na poziomie lokalnym (także w odniesieniu do gmin), m.in. poprzez zniwelowanie zróżnicowanego dostępu do
usług społecznych będącego następstwem istniejącego przestrzennego rozproszenia starszych mieszkańców na terenach wiejskich;
– Zwrócenie uwagi na wydłużający się okres zatrudnienia osób starszych, wynikający z podniesienia granicznego wieku emerytalnego poprzez propagowanie
idei zarządzania wiekiem w gospodarce;
– Organizację systemu kompleksowej opieki długoterminowej (uwzględniającej
zarówno potrzeby zdrowotne, jak i opiekuńcze osób niesamodzielnych).
Natomiast wśród szczegółowych priorytetów w perspektywie długookresowej
wymienia:
– Stworzenie systemu placówek pomocy dla osób starszych (domów pomocy społecznej, placówek opieki długoterminowej, placówek opieki dziennej) finansowanych w ujednolicony sposób, przy partycypacji środków publicznych;
– Kompleksowe wsparcie dla rodzin sprawujących opiekę nad seniorami (np. przez
ułatwienia w godzeniu zatrudnienia z opieką oraz zapewnienie systemu usług
środowiskowych dla niesamodzielnych seniorów, umożliwiających im pozostawanie w środowisku miejsca zamieszkania);
– Stworzenie infrastruktury społecznej dostosowanej do zróżnicowanych potrzeb
seniorów i oferujących im oraz ich opiekunom nieformalnym usługi społeczne.
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Polityka senioralna (Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020)
Polityka senioralna jest zespołem celowych działań organów administracji publicznej
wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Jej celem jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości
prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego
życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych7.
W Polsce wspieranie i aktywizacja osób starszych realizowana jest poprzez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
W programie tym zostały zawarte 4 priorytety działań8:
Priorytet I – edukacja osób starszych, czyli działania na rzecz poprawy aktywności
społecznej osób starszych poprzez różne formy edukacji formalnej i poza formalnej,
które pozwalają na aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnych. Działania
te mają zwiększyć integrację wewnątrzpokoleniową osób starszych. Kierunki tych
działań to - zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka,
zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, edukacja, wizyty studyjne,
języki obce, umiejętności interpersonalne, nowe technologie), programy edukacyjne
i warsztaty o starzeniu, osobach starszych aktywnym starzeniu, zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich, kształcenie opiekunów, promowanie wolontariatu
kompetencji oraz promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych;
Priorytet II – aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, która zakłada rozwój różnych form aktywności dla osób starszych przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, w tym instytucji kultury (takich
jak m.in. biblioteki publiczne, domy kultury, świetlice, teatry, muzea). Ponadto poprzez współpracę międzypokoleniową, działania te mają sprzyjać wzajemnemu rozwojowi umiejętności społecznych również wśród młodszego pokolenia. Działania te
to - aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych aktywność fizyczna osób
7.	Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, https://www.mpips.
gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/, dostęp z dn. 01.08.2017.
8.	Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dn. 24 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Monitor Polski
z dn. 24 stycznia 2014r. poz. 52.
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starszych (w tym aktywność turystyczno-rekreacyjna osób), zajęcia w obszarze kultury
i sztuki (w tym angażujące różne pokolenia), budowanie sieci społecznych (w tym
wolontariat wewnątrz- i międzypokoleniowy oraz przeciwdziałanie e-wykluczeniu;
Priorytet III – partycypacja społeczna osób starszych, czyli działania na rzecz
zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym, które będą sprzyjały rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, takie jak wspieranie uczestnictwa i integracji
w życiu społecznym / publicznym, włączanie osób starszych w proces tworzenia
i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizacji pozarządowych, tworzenie
sieci pomocowo-informacyjnej. Dużą rolę odgrywają tu organizacje reprezentujące
interesy i potrzeby osób starszych (zwłaszcza takich, które sprzyjają zaangażowaniu seniorów w życie społeczności lokalnych). Działania w zakresie te priorytetu
to – różne formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój
społeczeństwa obywatelskiego), aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację
w życiu społecznym/publicznym, sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego wizerunku starości, pomoc obywatelska) oraz aktywna obecność w procesie
tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich i organizacji pożytku publicznego;
Priorytet IV – usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne), czyli
działania służące rozwojowi różnych form wsparcia (w formule partnerstwa publiczno-społecznego, w tym realizowane przez organizacje pozarządowe działające
w sferze pożytku publicznego), poprzez zwiększanie dostępności oraz podniesienie
jakości usług społecznych dla osób starszych, poprzez zwiększenie zaangażowania
opiekunów-wolontariuszy, tworzenie środowiska samopomocy oraz zwiększenie
sieci wyszkolonych wolontariuszy. Formy działań w tym zakresie to - Szkolenia dla
wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym), wspieranie różnych
form samopomocy, wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój
usług opartych na działalności wolontariuszy oraz rozszerzanie dostępności do usług
społecznych (opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych,
sportowych i turystycznych).

Polityka senioralna w Polsce – wybrane przykłady dobrych
praktyk
Istnieje wiele programów (których nie sposób przedstawić w tym artykule), które są
realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych, a które są skierowane na różne aspekty funkcjonowania osób starszych.
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Jednym z nich jest Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014-2018 „AS-Aktywny Senior”. Głównymi, długofalowymi założeniami tego programu jest9:
– Poprawa sytuacji osób starszych dla godnego starzenia się w dobrym zdrowiu;
– Wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz
możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.
– Natomiast głównym celem tego programu (wynikającym z przyjętych założeń)
jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się
poprzez aktywność społeczną, zawodową oraz system opieki nad osobami starszymi. Realizacja tego celu ma odbywać się poprzez:
– Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejących zasobów infrastruktury społecznej;
– Ułatwienie dostępu osobom starszym i niepełnosprawnym do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogółu;
– Wsparcie rodzin osób starszych (w tym niepełnosprawnych) w planowaniu i prowadzeniu życia w możliwie niezależny sposób (np. poprzez zachęcanie osób
działających w ramach wolontariatu do świadczenia usługi, jaką jest opieka nad
osobą zależną);
– Wspieranie tworzenia miejsc pracy dla osób w wieku 50+ poprzez niwelowanie
problemu ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek;
– Podniesienie poprzez specjalistyczne kursy lub szkolenia kwalifikacji zawodowych
kadry medycznej;
– Wspieranie rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób starszych w tym niepełnosprawnych;
– Wspieranie organizacji kursów kształcących w kierunku opiekun/asystent osoby
starszej, opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej;
– Aktywizacja społeczna osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie wolontariatu, partycypację w procesach decyzyjnych w życiu społecznym oraz udział osób starszych w kształtowaniu polityki lokalnej.
Realizacja powyższych celów ma odbywać się poprzez następujące działania:

9. AS-Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014-2018, Będzin 2014, s. 6, 21-24.
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– Wsparcie przy tworzeniu zespołów pośrednictwa opiekunów/asystentów dla
osób starszych i niepełnosprawnych lub niesamodzielnych;
– Kursy kształcące w kierunku opiekun/asystent osoby starszej, opiekun/asystent
osoby niepełnosprawnej, niesamodzielnej;
– Programy adaptacji osoby starszej i niepełnosprawnej do powrotu w środowisko
domowe po hospitalizacji;
– Aktywizację zawodową osób bezrobotnych ukierunkowaną na pomoc osobom
starszym ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, powrót na rynek
pracy w charakterze np. wykwalifikowanego opiekuna osoby starszej;
– Wsparcie przy tworzeniu przez środowiska lokalne wolontariatów międzypokoleniowych bądź nawiązanie bliższej współpracy z już istniejącymi;
– Udzielanie wsparcia w ich działalności lokalnym Klubom Seniora /Centrum
Aktywności Seniora/Klubom Integracyjnym;
– Utworzenie zakładki na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie,
– Wsparcie dla tworzenia lub działalności lokalnych Uniwersytetów III Wieku/
Akademii Twórczego Rozwoju Seniora i Wnuka;
– S tworzenie „Karty Seniora” oraz powołanie Zespołu ds. Seniorów.
Podstawowymi grupami tego programu będą mieszkańcy powiatu będzińskiego,
pracownicy instytucji i integracji społecznej, pomocy społecznej, instytucji rynku
pracy oraz administracji samorządowej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych
realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, kultury, sportu,
kościoły i związki wyznaniowe.
Kolejnym przykładem dobrych praktyk kierowanych do osób starszych są takie
przedsięwzięcia jak Targi Aktywni 50+ (organizowane corocznie w Poznaniu). W 2015
roku odbyła się ich piąta edycja, która zgromadziła ponad 120 wystawców (odwiedziło
je około 4000 tys. osób). Firmy na targach zaprezentowały szeroki zakres produktów/usług, odpowiadających potrzebom dzisiejszych seniorów w zakresie sprzętu
rehabilitacyjnego, ortopedycznego, środków pielęgnacyjnych czy zdrowej żywności.
Swoja ofertę przedstawiły także ośrodki rozwoju osobistego, szkoły tańca czy kluby
hobbystyczne jak i także sanatoria, uzdrowiska, pensjonaty czy akademie III wieku
i fundacje prowadzące działalność na rzecz osób starszych. Co istotne równolegle
odbywały się liczne wykłady oraz spotkania o charakterze rozwojowo-szkoleniowym
(zostało to podzielone na warsztaty edukacyjno-rozwojowe, artystyczne czy sportowo-ruchowe, np., Bezpieczny Senior, Jak uchronić się przed pułapka zadłużenia czy
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Bezpieczeństwo seniorów w sieci, gimnastyka 50+, joga, warsztaty bębniarskie, sesja
śmiechu i trening pamięci). Seniorzy także mogli skorzystać z badań profilaktycznych (słuchu, gęstości kości pod katem osteoporozy) czy porad (z zakresu dietetyki,
kosmetologii czy fizjoterapii)10.
Inny przykład wsparcia osób starszych to program „Standard realizacji usług dla
osób 55+” realizowany przez miasto Kutno. Program jest odpowiedzią na zwiększająca się liczbę wyzwań związanych ze wzrostem populacji osób starszych w tym
mieście, a co za tym idzie aktywnością organizacji pozarządowych realizujących usługi
w odniesieniu do seniorów (zarówno organizacji zrzeszających seniorów jaki i organizacji nie zrzeszających takich osób, ale działających na ich rzecz. Jego celem jest
osiągnięcie maksymalnej niezależności i samodzielności osób starszych (polepszania
ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego). Odbiorcami tej usługi są mieszkańcy
miasta Kutno w wieku 55+, a realizacja tych usług dotyczy organizacji pozarządowych i jest ukierunkowana na przeciwdziałanie problemom seniorów w zakresie
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury, edukacji, turystyki i kultury fizycznej.
W szczególności usługi te dotyczą – włączania nowych osób w działania aktywizujące
i integracyjne odnośnie osób starszych, budowanie grup samopomocowych i trwałych
więzi wśród seniorów czy inicjowania wolontariatu wśród seniorów i na ich rzecz11.

Podsumowanie
W związku z tym, iż Polska należy do tych państw UE, które jest narażone najbardziej na starość demograficzną i jest tym krajem, gdzie te procesy przebiegają dynamicznie, konieczne jest podejmowanie kompleksowych działań w kierunku pomocy
i aktywizacji seniorów na różnych płaszczyznach. Odpowiedzią na to jest wdrożenie
długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020 w takich kluczowych obszarach
jak – zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa, aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna oraz srebrna gospodarka (system ekonomiczny ukierunkowany
na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby) i relacje
międzypokoleniowe. Realizacja założeń polityki senioralnej pozwoli na to, by se10.	Targi Aktywni 50+ zakończone sukcesem!, http://www.mtp.pl/all/pl/news/targi_aktywni_50-zakonczone_sukcesem/, dostęp z dn. 01.08.2017.
11.	Zarządzenie Nr 46/2015 Prezydenta Miasta Kutno z dn. 01.04.2015 w sprawie „Standardu realizacji
usług dla osób 55+ w Kutnie, http://ngo.kutno.pl/wp-content/uploads/2014/05/Standard-oferty-55+_zarz..pdf, dostęp z dn. 01.08.2017.
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niorzy byli pełnoprawną grupą społeczną a tym samym nie podlegali wykluczeniu
społecznemu.

Streszczenie
Polityka senioralna w Polsce
Celem artykułu jest zarysowanie polityki senioralnej w Polsce przez pryzmat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,
którego celem jest pomoc i aktywizacja tej grupy społecznej. Podłożem takich działań
są zmiany demograficzne w Polsce, odznaczające się szybkim starzeniem społeczeństwa. Artykuł przedstawia główne priorytety tego programu oraz przykłady dobrych
praktyk w zakresie polityki senioralnej.
Słowa kluczowe: polityka, seniorzy, starość, Polska.

Summary
Senior policy in Poland
The aim of this article is to outline seniority policy in Poland through the prism of
the Government Agenda for Social Activities for the Elderly for the years 2014-2020
aimed at helping and activating this social group. The demographic changes in Poland, characterized by a rapid aging population, are the basis of such activities. This
article outlines the main priorities of this program and examples of good practice
in senior policy.
Keywords: politics, seniors, old age, Poland.
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Ekskluzja społeczna w krajach UE-10 – analiza
przestrzennego zróżnicowania sytuacji
Łukasz Kozar1

Wprowadzenie
Unia Europejska obejmuje państwa o zróżnicowanym poziomie rozwoju społecznogospodarczego. Rozwój taki omawiany jest w literaturze przedmiotu w oparciu o różne
indykatory statystyczne o charakterze społecznym, gospodarczym, bądź też środowiskowym2. Wśród wskazanych, podstawowych grup wskaźników ważne miejsce
zajmują te, które opisują rolę i znaczenie ubóstwa. Dzieje się tak, gdyż ubóstwo jest
ważnym korelatem ekskluzji społecznej, a ekskluzja społeczna w pozaekonomicznych
sferach życia – istotnym korelatem biedy3. Stąd też istotne jest poprawne rozumowanie
tych pojęć w kontekście zachodzących między nimi interakcji.
Ubóstwo najprościej można definiować poprzez brak odpowiedniej ilości środków
pieniężnych (dochodów i zasobów) niezbędnych do pokrycia określonego poziomu
wydatków gospodarstw domowych4. Wskazuje się przy tym, iż dochody te oraz zasoby
muszą być na tyle niewystarczające, że uniemożliwiają danej osobie, bądź też osobom
osiągnięcie poziomu życia uznawanego za wystarczający w danym społeczeństwie,
w którym żyją5. W tym miejscu jednakże pojawia się istotne pytanie, czy ekskluzję
społeczną należy pojmować wyłącznie przez pryzmat wskaźników monetarnych,
a więc czy ubóstwo jest jednoznaczne z wykluczeniem społecznym? Odpowiedź na
tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Według części badaczy przedmiotu ubóstwo można jednoznacznie utożsamiać z wykluczeniem, ale rozumianym
w sensie ekonomicznym. W takich też przypadkach to brak, bądź też ograniczony
1.	Mgr Łukasz Kozar, doktorant, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2.	T. Hák, S. Janoušková, B. Moldan, Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators,
„Ecological Indicators”, 2016, vol. 60, s. 565-573.
3.	J. Grotowska-Leder, Eksluzja i inkluzja – dwie strony tego samego problemu?, [w] J. Grotowska-Leder, K. Filaszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna, Toruń 2005, s. 38.
4.	S. Kalinowski,W. Łuczka-Bakuła, Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych
krajach UE, „Polityka Społeczna”, 2005, nr 7, s. 4-8.
5.	D. Kawiorska, A. Witoń, Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii „Europa 2020”:
postępy w realizacji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2016, nr 2(53), s.142-162.
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dostępu do podstawowych dóbr materialnych będzie przyczyniał się do kreowania
gorszej sytuacji w sensie materialnym. Sytuacje takie będą skutkowały postępującym
różnicowaniem społeczeństwa. W konsekwencji sytuacja taka może spowodować
wystąpienia ekskluzji.
Z kolei przeciwstawne podejście do wyżej opisanego wskazuje, że podejmowane
rozważania nad wykluczeniem społecznym należy opierać również na pozaekonomicznych aspektach życia. Podkreśla się tutaj, iż ekskluzja społeczna nie musi być
jednoznacznie związane z niedostatkiem materialnym. Jest to więc znacznie szersze
w swoim zakresie podejście, w którym czynniki ekskludujące mogą być różnej natury
np. politycznej, społecznej, czy też świadomościowej6.
W niniejszym opracowaniu podejmowane badania zostaną oparte na szerokim
ujęcie rozumienia czym jest wykluczenie społeczne. Stąd też swoim zakresem analizy
te będą obejmować zarówno monetarne, jak i niemonetarne zmienne. Tak kompleksowe ujęcie pozwoli na zobrazowanie w pełniejszym stopniu czym jest wykluczenie
społeczne. Należy przy tym pamiętać, iż dalej omawiane i użyte w niniejszym badaniu
wskaźniki nie stanowią ich wykazu zamkniętego. Dzieje się tak, gdyż rozumienie czym
jest ekskluzja społeczna oraz jakie obejmuje swoim zakresem obszary ciągle ewoluuje
wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą. I tak współcześnie
mówi się np. o wykluczeniu cyfrowym, które w dużej mierze dotyczy osób starszych7.
Stąd też istotnym jest spostrzeżenie, iż nie sposób kogokolwiek wykluczyć z obszaru
ewentualnego oddziaływania tego negatywnego w swoich oddziaływaniach zjawiska.
Ekskluzja społeczna w życiu danego człowieka może być doświadczeniem przejściowym bądź też trwałym. Nie sposób jednakże przy tym wskazać ile taki okres
przejściowy będzie trwał oraz czy być może się nie powtórzy. Tak specyficzne zjawisko społeczne w skrajnych przypadkach prowadzić może do trwałego zerwania
więzi społecznych oraz wypadnięcia danej jednostki z systemu społecznego8. Stąd
też ze względu na skutki jakie może nieść ze sobą w życiu społeczno-gospodarczym
ekskluzja społeczna począwszy od Strategii Lizbońskiej zajmuje istotne miejsce
6.	N. Ward, Social exclusion, social identity and social work: Analysing social exclusion from a material
discursive perspective, „Social Work Education”, 2009, vol. 28, no. 3, s. 237-252.
7.	H. R. Ekbia, Digital inclusion and social exclusion: The political economy of value in a networked
world, „The Information Society”, 2016, vol. 32, no. 3, s. 165-175.
8.	M. Rek, W. Woźniak, Wyrównywanie szans? Reforma polskiego systemu edukacji a realizacja idei
inkluzji społecznej, [w] J. Grotowska-Leder, K. Filaszek (red.), Ekskluzja…, s. 138.
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w polityce kreowanej przez Unię Europejską. Pomimo tego faktu dopiero zapoczątkowany w 2008 roku kryzys finansowy i ekonomiczny wskazał, iż podejmowane do
tej pory działania zarówno z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz poszczególnych
państw członkowskich UE ukierunkowane na przeciwdziałanie ekskluzji społecznej
są niewystarczające9. Okazało się bowiem, iż jednym z kluczowych skutków sytuacji
kryzysowej jest nasilanie się problemu ekskluzji społecznej. Fakt ten przyczynił się do
podniesienia rangi problematyki wykluczenia społecznego i umieszczenia go wśród
pięciu kluczowych celów operacyjnych nowo tworzonej strategii na lata 2010-2020
(tzw. Strategii Europa 2020)10.
W celu zobrazowania poruszanego w niniejszym artykule problemu na podstawie krajów UE-10 autor uporządkował je począwszy od państw charakteryzujących
się najlepszą sytuacją do tych, w których jest ona najgorsza na tle pozostałych pod
względem wykluczenia społecznego. Sporządzenie takiego wykazu pozwoliło na
wskazanie tych państw, w których jednostki bądź też całe grupy społeczne poddawane są w sposób szczególny czynnikom wykluczającym. Tym samym do tej grupy
krajów obecnie należałoby kierować w pierwszej kolejności pomoc w zakresie przeciwdziałania problemom społeczno-gospodarczym, gdyż należy mieć na uwadze, iż
długotrwały okres wykluczenia społecznego niesie za sobą liczne negatywne skutki.
Jednym z najistotniejszych wśród nich jest dewaluacja nabytych dotychczas kompetencji przez daną osobę. Dla osiągnięcia postawionego celu została przeprowadzona
wielowymiarowa analiza porównawcza (WAP).

Wybór wskaźników opisujących sytuację w obszarze
ekskluzji społecznej
Różnorodność wskaźników wykluczenia społecznego sprawia, iż kwestią zasadniczą przy badaniach ukierunkowanych na sporządzenie wielowymiarowej analizy
porównawczej staje się przyjęcie właściwych kryteriów doboru zmiennych. Muszą
one być w taki sposób ukształtowane, aby w jak najpełniejszy sposób obrazowały tak
specyficzne zjawisko. Wychodząc temu problemowi naprzeciw Komisja Europejska
zaproponowała jednolity zestaw wskaźników dla pomiaru ekskluzji społecznej na
9. M. Żukowski, Unijna strategia integracji społecznej, „Polityka Społeczna”, 2010, nr 9, s. 2-7.
10.	Komisja Europejska, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwojusprzyjającego włączeniu społecznemu KOM(2010) 2020 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ /LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF [data dostępu: 31.04.2017].
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obszarze UE, który został zaprezentowany na szczycie w Laeken pod koniec 2001 r.11
Stąd też autor w dalszych rozważaniach ilekroć będzie odwoływał się do wskaźników
wykluczenia społecznego będzie miał na myśli indykatory statystyczne zaproponowane przez Komisję Europejską. Należy zauważyć, iż wskaźniki te nie tłumaczą
wszystkich przyczyn wykluczenia społecznego. Trudno wśród nich doszukiwać się
zmiennych odnoszących się np. do niepełnosprawności, uzależnień, przynależności
do mniejszości narodowych i etnicznych, wspominanego już wykluczenia cyfrowego,
czy też odbywania kary pozbawienia wolności. Zmienne te jednakże mają zasadniczy
wpływ na kształtowanie się wartości wskaźników z Laeken. Ponadto wskaźniki te
oparte są na czynnikach obiektywnych, co dodatkowo wzmacnia ich wartość w przypadku stosowania metod WAP.
W celu skonstruowania w niniejszym badaniu odpowiedniego zbioru wyjściowego
zestawu zmiennych (potencjalnego) przyjęto, iż jedynym źródłem informacji o wartościach poszczególnych indykatorów statystycznych dla krajów UE-10 (Bułgaria,
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) będzie
Eurostat. Dane te zostały przytoczone w kontekście 2015 roku (kryterium dostępności
danych charakteryzujących się jak największym stopniem aktualności).
Pierwszym efektem przeprowadzenia analiz na wskaźnikach ekskluzji społecznej
przyjętych na szczycie w Laeken było odrzucenie z dalszych analiz tych indykatorów statystycznych, które charakteryzowały się brakiem dostępności danych. Przy
czym brak taki był analizowany w kontekście badanego roku oraz wszystkich państw
wziętych do badania.
W konsekwencji do dalszych analiz opartych już na kryteriach statystycznych zostało zakwalifikowanych 18 wskaźników opisujących wykluczenie społeczne w krajach
UE-10w 2015 roku. Były to następujące zmienne:
– X1 – wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym (% populacji dla której dochody
po uwzględnieniu transferów społecznych znajdują się poniżej granicy ubóstwa
przyjętej na poziomie 60% mediany rocznych dochodów w danym kraju),
– X2 – wskaźnik nierówności rozkładu dochodów S80/S20 (suma dochodów 20%
osób w gospodarstwach domowych o najwyższym poziomie dochodów do sumy
dochodów 20% osób w gospodarstwach o najniższych dochodach),

11.	KomisjaEuropejska, Algorithms to compute Social Inclusion Indicators based on EU-SILC and
adopted under the Open Method of Coordination (OMC), Eurostat, Luxembourg 2010, s. 9-23.
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– X3 – relatywny wskaźnik głębokość ubóstwa(różnica pomiędzy medianą dochodu
zagrożonych ubóstwem oraz dochodem na granicy ubóstwa),
– X4 – wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym (odsetek osób poniżej granicy ubóstwa w roku badawczym oraz w dwóch latach z trzech poprzedzających badanie),
– X5– wskaźnik bezrobocia długotrwałego I (bezrobotni zarejestrowani pozostający
bez pracy dłużej niż 1 rok jako % ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat
i więcej),
– X6– wskaźnik osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
według grupy wieku 0-17 lat wyrażony w %,
– X7– wskaźnik osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
według grupy wieku 18-59 lat wyrażony w %,
– X8– wskaźnik młodzieży nie kontynuującej nauki (odsetek osób w wieku 18-24,
które zakończyły edukację na poziomie co najwyżej gimnazjalnym i nie przechodzili kształcenia lub szkolenia w czterech tygodniach poprzedzających badanie
w stosunku do całej populacji w tej grupie wiekowej),
– X9– wskaźnik dalszego trwania życia (wyrażony w liczbie przewidywanych lat
życia osoby w wieku 0 lat),
– X10–wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym (% populacji dla której dochody

po uwzględnieniu transferów społecznych znajdują się poniżej granicy ubóstwa
przyjętej na poziomie 40% mediany rocznych dochodów w danym kraju),
– X11 – stopa zagrożenia ubóstwem zakotwiczona w czasie (odsetek osób zagrożonych ubóstwem w danym roku przy granicy ubóstwa dla 2008 r.),
– X12– wskaźnik zagrożenia ubóstwem przed uwzględnieniem w dochodach transferów społecznych (% populacji dla której dochody przed uwzględnieniem transferów społecznych znajdują się poniżej granicy ubóstwa przyjętej na poziomie
60% mediany rocznych dochodów w danym kraju),
– X13– wskaźnik Giniego (zmieniająca się w przedziale [0,1] miara nierównomierności dystrybucji dochodów, gdzie zero oznacza równość wszystkich dochodów,
a jeden maksymalną nierówność),
– X14 – wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym (odsetek osób poniżej 50% mediany ekwiwalentnych dochodów gospodarstw domowych do dyspozycji w danym
kraju w roku badawczym oraz w dwóch latach z trzech poprzedzających badanie),
– X15– wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród osób pracujących (% osób zatrudnionych w wieku 18 lat i więcej),
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– X16– wskaźnik bezrobocia długotrwałego II (bezrobotni zarejestrowani pozosta-

jący bez pracy dłużej niż 1 rok jako % ludności bezrobotnej),
– X17– wskaźnik bezrobocia długotrwałego III (bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 2 lata jako % osób aktywnych zawodowo),
– X18– wskaźnik osób z wykształceniem nie wyższym niż gimnazjalne (jako %
osób w wieku 25-64 lat).
W zbiorze 18 wytypowanych podczas analizy teoretycznej wskaźników jedynie
zmienna X9ma charakter stymulanty. Pozostałe zmienne są destymulantami. Wybrane wartości wskaźników wykluczenia społecznego w krajach UE-10 za 2015 r.
prezentuje tab. 1.
Tab. 1. Wybrane wartości wskaźników wykluczenia społecznego w krajach UE-10
w 2015 r.
Oznaczenie
wskaźnika
(zmiennej)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
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Min/
max*

Wartość
wskaźnika

Kraj

Wartość
wzorcowa
wskaźnika

min

9,7

Czechy

max

25,4

Rumunia

min

3,5

Czechy

max

8,3

Rumunia

min

19,2

Czechy

max

38,2

Rumunia

min

4,5

Czechy

max

19,3

Rumunia

min

2,4

Czechy

max

7,6

Słowacja

min

4,0

Słowenia

max

15,9

Bułgaria

min

5,9

Czechy

max

12,2

Bułgaria

min

5,0

Słowenia

max

19,1

Rumunia

9,7
3,5
19,2
4,5
2,4
4,0
5,9
5,0
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Oznaczenie
wskaźnika
(zmiennej)
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18

Min/
max*

Wartość
wskaźnika

Kraj

min

74,6

Litwa

max

80,9

Słowenia

min

2,6

Czechy

max

14,5

Rumunia

min

7,6

Słowacja

max

23,7

Łotwa

min

16,8

Czechy

max

29,3

Rumunia

min

23,7

Słowacja

max

37,9

Litwa

min

1,3

Czechy

max

13,6

Rumunia

min

4,0

Czechy

max

18,9

Rumunia

min

38,3

Estonia

max

65,8

Słowacja

min

1,3

Estonia

max

5,4

Słowacja

min

6,5

Litwa

max

25,0

Rumunia

Wartość
wzorcowa
wskaźnika
80,9
2,6
7,6
16,8
23,7
1,3
4,0
38,3
1,3
6,5

* – min oznacza najniższą wartość badanego wskaźnika jaka została osiągnięta wśród badanych województw w danym roku, max oznacza największą wartość badanego wskaźnika jaka została osiągnięta
w danym roku.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat[data dostępu: 31.03.2017].

Dobrany i ukształtowany w wyżej przedstawiony sposób zbiór zmiennych wyjściowych został w następnym kroku poddany analizie statystycznej mającej na celu określenie zdolności dyskryminacyjnej wytypowanych wskaźników, czyli ich zmienności
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względem badanych obiektów12. Przy wskazanej analizie wykorzystano klasyczny
współczynnik zmienności (1-3).

V k(xj) =

s(xj)
xj

gdzie:

,

j=1,2,…, m,

(1)

xjs – średnia arytmetyczna wartości j-tej zmiennej, przy czym:
				(2)

s(xj) – odchylenie standardowej j-tej zmiennej, przy czym:
		(3)
W przypadku stwierdzenia zbyt małego zróżnicowania zmiennej w przeprowadzonej analizie zmienności dochodziło do eliminacji tej zmiennej ze zbioru zmiennych diagnostycznych. W prezentowanym badaniu miało to miejsce, kiedy wartość
progowa zmiennej (ε) spełniała następujący wymóg (ε < 0,1). W takim przypadku
zachodziła następująca relacja:

V (xj) ≤ ε

,

j=1,2,…, m,

(4)

Analiza statystyczna polegająca na wyznaczeniu współczynnika zmienności wykluczyła z dalszych badań zmienną X9 (tab. 2).
Tab. 2. Współczynnik zmienności zmiennych diagnostycznych użytych do badania

Zmienna

Współczynnik
zmienności

Zmienna

Współczynnik
zmienności

X1

0,286

X10

0,481

X2

0,326

X11

0,366

X3

0,418

X12

0,170

12. T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa 2009, s. 19.
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Zmienna

Współczynnik
zmienności

Zmienna

Współczynnik
zmienności

X4

0,230

X13

0,182

X5

0,408

X14

0,564

X6

0,335

X15

0,432

X7

0,205

X16

0,188

X8

0,483

X17

0,540

X9

0,027

X18

0,485

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat [data dostępu:
31.03.2017].

Współczynniki zmienności wytypowanych wskaźników do ostatecznego zbioru
zmiennych diagnostycznych pozwalają na stwierdzenie, iż ich wartość informacyjna
jest wystarczająca dla przeprowadzenia wielowymiarowej analizy porównawczej.

Transformacja zmiennych diagnostycznych i badanie właściwe
Przed zastosowaniem metod WAP na zbiorze zmiennych diagnostycznych przeprowadzono ich transformację. Miała ona na celu ujednolicenie charakteru przyjętych
w niniejszej analizie zmiennych, doprowadzenie ich do wzajemnej porównywalności,
zastąpienie różnych zakresów zmienności poszczególnych zmiennych zakresem stałym oraz wyeliminowanie z obliczeń ujemnych wartości tak opracowanych zmiennych13. W związku z powyżej przyjętymi założeniami co do charakteru dalszego
opracowania zbioru zmiennych diagnostycznych, w pierwszej kolejności została
przeprowadzona stymulacja zmiennych. Polegała ona na przekształceniu różnicowym destymulant w stymulanty (5).

xijs = a – bx dij

,

i=1,2,…, n; j=1,2,…, m, b>0

(5)

gdzie:

xijs – wartość j-tej zmiennej po przekształceniu w stymulantę w i-tym obiekcie,
13.	T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk
społeczno-gospodarczych, Warszawa 1989, s. 27; T. Panek, J. Zwierzchowski, Statystyczne metody
wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowanie, Warszawa 2013, s. 33-39.
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x ijd – wartość j-tej zmiennej destymulanty w i-tym obiekcie,
a – stała przyjmowana w sposób arbitralny, w tym wypadku a=0,
b – stała przyjmowana w sposób arbitralny, w tym wypadku b=1.
W efekcie przeprowadzenia stymulacji destymulant zbiór zmiennych diagnostycznych został ujednolicony pod względem ich preferencji. Uzyskano więc zbiór zmiennych diagnostycznych charakteryzujący się następującą zależnością – im wskaźnik
liczbowy opisujący daną zmienną był wyższy tym jego wartość przyczyniała się do
korzystniejszej oceny sytuacji danego kraju UE-10 na tle pozostałych pod względem
ekskluzji społecznej.
Następnie ze względu na to, iż wybrane do badań zmienne charakteryzowały się
różnymi jednostkami miar przeprowadzono normalizację zakresu zmienności dla
wszystkich 17 zmiennych diagnostycznych. W tym celu zostało zastosowane przekształcenie normalizacyjne w oparciu o klasyczną standaryzację (6).

xij – x‾j

zij		
= 		
s(xj)

,		

i=1,2,…, n; j=1,2,…, m

(6)

gdzie:

zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.
Znormalizowane zmienne w ostatnim kroku transformacji poddano procedurze
wyeliminowania ujemnych wartości zmiennych (7-8). Dzięki stałej ε, która powodowała przesunięcie na skali w górę wartości wszystkich zmiennych o jednakową
wielkość została zachowana wzajemna relacja między badanymi zmiennymi.

zij

gdy min{zij} > 0

i,j
				

zij =

zij + ε gdy min{zij} ≤ 0.

,

i=1,2,…, n; j=1,2,…, m

(7)

i,j

przy czym:

ε							(8)
= – min{zij} + –15 s(z),
i,j
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gdzie:

s(z) – odchylenie standardowe obliczone ze wszystkich elementów macierzy znormalizowanych danych wejściowych.
Przeprowadzona w wyżej opisany sposób transformacja zmiennych diagnostycznych przyczyniła się do odpowiedniego ich wystandaryzowania tak, aby mogły zostać poddane w dalszym etapie metodom porządkowania. W niniejszym badaniu ze
względu na konieczność wskazania różnic w zakresie ekskluzji społecznej pomiędzy
krajami UE-10 wykorzystano metody bezwzorcowe (metoda rang, metoda sum) oraz
metodę wzorcową (metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga) porządkowania liniowego.
Do przeprowadzenia tego etapu badań wykorzystano program Stata.
W tab. 3 zostały zaprezentowane wyniki porządkowania krajów UE-10 pod względem
ekskluzji społecznej otrzymane za pomocą metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga, metody
standaryzowanych sum i metody rang. Państwa zostały uporządkowane od charakteryzujących się najlepszą sytuacją pod względem wyłączenia społecznego, do najmniej.
Tab. 3. W
 yniki porządkowania państw członkowskich UE 10 pod względem sytuacji
ekskluzji społecznej (od sytuacji najbardziej korzystnej do najmniej) metodą
wzorca rozwoju Z. Hellwiga, metodą sum i rang
Metoda:
Z. Hellwiga
kraj

wartość
zmiennej
syntetycznej

sum
kraj

wartość
zmiennej
syntetycznej

rang
kraj

wartość
zmiennej
syntetycznej

Czechy

0,766

Czechy

1,000

Czechy

19

Słowenia

0,472

Słowenia

0,532

Słowenia

53

Polska

0,418

Słowacja

0,466

Słowacja

58

Węgry

0,417

Polska

0,462

Polska

62

Słowacja

0,406

Węgry

0,403

Węgry

64

Estonia

0,347

Estonia

0,377

Estonia

66

Łotwa

0,291

Litwa

0,214

Łotwa

92

Litwa

0,250

Łotwa

0,206

Litwa

102
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Metoda:
Z. Hellwiga
kraj

wartość
zmiennej

sum
kraj

syntetycznej

wartość
zmiennej

rang
kraj

syntetycznej

wartość
zmiennej
syntetycznej

Bułgaria

0,146

Rumunia

0,037

Bułgaria

123

Rumunia

0,134

Bułgaria

0,000

Rumunia

126

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat [data
dostępu: 31.03.2017].

W rankingu krajów UE-10 otrzymanym metodą wzorca rozwoju Z. Hellwiga czołowe miejsca zajęły Czechy, Słowenia i Polska. Kraje te charakteryzowały się najbardziej
zbliżoną do wzorcowej sytuacją pod względem ekskluzji społecznej (sytuacje realnie
możliwe do osiągnięcia i jednocześnie w najmniejszy sposób wykluczające). Wartość
otrzymanej dla tych krajów miary syntetycznej wahała się w przedziale od 0,418 do
0,766. Ostatnie miejsce w prezentowanym zestawieniu zajęły Rumunia i Bułgaria.
Podobne pozycje państw uzyskano w dwóch kolejnych rankingach sporządzonych na
podstawie wybranych metod WAP. Należy jednakże wskazać, iż w rankingu opartym
na metodzie sum i rang Polska znalazła się na 4 pozycji (w czołowym zestawieniu
obok Czech i Słowenii znalazła się Słowacja).
W otrzymanych w prezentowanym badaniu rankingach istnieje dość duża zgodność co do pozycji zajmowanych przez poszczególne kraje UE-10 (tab. 4). Czechy,
Słowenia i Estonia zajęły identyczne miejsca we wszystkich rankingach. W przypadku pozostałych państw nastąpiły nieznaczne przesunięcia w górę lub w dół miejsca
między poszczególnymi rankingami (1-2 miejsca). Największe różnice w miejscach
zajmowanych przez kraje UE-10 między przedstawionymi rankingami obserwuje
się w przypadku Słowacji.
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Tab. 3. Pozycja poszczególnych krajów UE-10 pod względem sytuacji ekskluzji społecznej (1 – sytuacji najbardziej korzystna; 10 – sytuacja najmniej korzystna)
w rankingach otrzymanych za pomocą metod WAP
Metoda:

Kraj

Z. Hellwiga

sum

rang

Bułgaria

9

10

9

Czechy

1

1

1

Estonia

6

6

6

Litwa

8

7

8

Łotwa

7

8

7

Polska

3

4

4

Rumunia

10

9

10

Słowacja

5

3

3

Słowenia

2

2

2

Węgry

4

5

5

Źródło: Opracowanie własne.

Miarą statystyczną, która pozwala na ocenę zgodności uzyskanych w obliczeniach
uporządkowań między poszczególnymi latami jest współczynnik korelacji rang Spearmana (9). Współczynnik ten przyjmuje wartość z przedziału <-1,1>, a jego znak
informuje o charakterze uporządkowań (dodatni – uporządkowanie zgodne; ujemny – uporządkowanie niezgodne). Zgodność uporządkowania jest tym większa, im
współczynnik korelacji rang Spearmana jest bliższy jedności.
					(9)
gdzie:
di– różnice między rangami zmiennych syntetycznych,
n – liczba obiektów.
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Tab. 4. Stopień zgodności wyników między poszczególnymi metodami porządkowania (wartości współczynnika korelacji rang Spearmana)

metody

Ranking wg

metody
Z. Hellwiga

sum

Z. Hellwiga

1,0000

sum

0,9394

1,0000

rang

0,9636

0,9758

rang

1,0000

Źródło: Obliczenia własne w programie Stata.

Otrzymane wysokie wartości współczynników korelacji rang Spearmana (bliskie
jedności, >0,9394) potwierdzają bardzo silną zależność uporządkowań otrzymanych
metodą wzorca rozwoju Z. Hellwiga, metodą standaryzowanych sum oraz metodą
rang. Fakt ten świadczy o tym, iż w badaniach ekskluzji społecznej krajów UE-10
można wykorzystać jedną z omówionych metod.

Podsumowanie
Przeprowadzone w niniejszym artykule badanie wykorzystujące metody WAP dla
porównania między sobą krajów UE-10 w zakresie sytuacji dotyczącej ekskluzji społecznej wykazały konieczność doboru odpowiednich zmiennych do badania (różnorodność wskaźników i ich ujęć). W omawianym przypadku zostały zastosowane
zmienne sugerowane przez Komisję Europejską (tzw. wskaźniki z Laeken). Wskaźniki
te w sposób kompleksowy opisują wykluczenie społeczne, gdyż uwzględniają zarówno
zmienne monetarne, jak i niemonetarne. Jak wynika ze sporządzonych w badaniu
rankingów problem wysokiego zagrożenia ekskluzją społeczną wśród krajów UE-10
dotyczy w szczególności Bułgarii i Rumunii. Przeprowadzone analizy mogą stanowić
istotną wskazówkę przy konstruowaniu podobnych zestawień w przyszłości.

Streszczenie
Ekskluzja społeczna w krajach UE-10 - analiza przestrzennego zróżnicowania
sytuacji
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest ekskluzja społeczna. Podjęcie tego tematu jest zasadne ze względu na obecnie realizowaną Strategię Europa 2020,
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która ukierunkowana jest na inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu
wzrost gospodarczy. W artykule zostały przedstawione uporządkowania krajów UE10 pod względem ekskluzji społecznej (począwszy od państw charakteryzujących się
najlepszą sytuacją). Zjawisko to w podjętych analizach zostało zdefiniowane poprzez
tzw. wskaźniki z Laeken. Źródłem wartości przyjętych zmiennych dla analizowanego
roku (2015 r. ze względu na kryterium dostępności danych) był Eurostat. Wnioski
zostały sformułowane w oparciu o analizę wyników porządkowania liniowego za
pomocą metody wzorcowej Z. Hellwiga, metody sum i rang. Przeprowadzone analizy
wykazały między innymi, iż najlepsza sytuacja pod względem ekskluzji społecznej
wśród państw UE-10 w 2015 r. była w Czechach (potwierdzają to wszystkie zastosowane metody porządkowania).
Słowa kluczowe: ekskluzja społeczna, ubóstwo, zrównoważony rozwój.

Summary
Social exclusion in EU-10 countries - analysis of spatial differentiation of situation
The subject of interest in this article is social exclusion. This subject is well founded
in view of the current Europe 2020 Strategy, which aims for smart, sustainable and
inclusive growth. The article presents the arrangement of EU-10 countries in terms
of social exclusion (from the best performing countries). This phenomenon in the
analyzed analyzes was defined by the so-called Indicators from Laeken. Eurostat was
the source for the adopted variables for the year under review (2015 due to the availability criterion). Conclusions were formulated on the basis of the analysis of linear
alignment results using the Z. Hellwig standard method, sum and rank methods.
The carried out analyzes show, among other things, that the best situation in terms
of social exclusion among the EU-10 countries in 2015 was in the Czech Republic
(confirmed by all the methods used).
Keywords: social exclusion, poverty, sustainable development.
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Zastosowanie założeń teorii wymiany
w procesie motywowania pracowników
administracji samorządowej
Ewelina Stasiak1

Wstęp
Zarządzanie, które jest realizowane przez osoby wybierane przez ogół mieszkańców,
ale także przez urzędników dobieranych na zasadzie kwalifikacji, związane jest z podejmowaniem kluczowych decyzji dotyczących wspólnoty lokalnej, rozwiązywaniem
bieżących problemów i realizacją działań, co w dłuższej perspektywie czasu umożliwia osiągnięcie celu organizacji (urzędu). Według E. Wojciechowskiego zarządzanie
„to proces oddziaływania organów władzy samorządu terytorialnego na przedmiot
zarządzania, aby jego działanie (zachowanie) zmierzało do osiągnięcia postawionych
przed nim celów, czyli było zgodne z celami przyjętymi przez podmiot zarządzania”2.
Zatem współpraca organu wykonawczego z podwładnymi jest znacząca, zupełnie tak
samo, jak i komunikacja poszczególnych urzędów z mieszkańcami w realizacji celów
istotnych z punktu widzenia lokalnej wspólnoty. To od nich zależy, jakie działania,
problemy i ewentualnie ich rozwiązania zostaną podjęte w poszczególnych miejscowościach. Zatem sprawne zarządzanie w urzędach administracji obejmuje nie tylko sam
urząd, ale wpływa również na profesjonalizm obsługi petentów, na poziom rozwoju
jednostki samorządu terytorialnego i życia mieszkańców. Wobec tego, motywowanie
pracowników w administracji samorządowej jest obecnie niewątpliwie konieczne, aby
podnieść ich sprawność w realizacji powierzonych zadań ze strony kierowników (menedżerów), którzy podejmują decyzje w ramach posiadanych uprawnień. W związku
z tym, celem artykułu jest przedstawienie znaczenia motywacji pracowników w administracji samorządowej, ponieważ współpraca między pracownikami a kierownikiem determinuje w oczywisty sposób jakość funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego. Teorią, która niejako daje możliwość ujęcia zależności zachodzących
pomiędzy kierownikiem a podwładnymi jest zastosowanie założeń teorii wymiany.
1.	Mgr Ewelina Stasiak, doktorantka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego.
2.	E. Wojciechowski, Aktualność problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym, [w:] E. Bojar,
B. Plawgo (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Warszawa 2000, s. 95.
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Teoria wymiany – G. C. Homans i P. M. Blau oraz sieciowe
ujęcie wymiany – Emerson
Teoria wymiany jest teorią socjologiczną i antropologiczną, nawiązującą do behawioryzmu oraz ekonomii, z której przyjęto pojęcie wymiany. Teoria ta opiera się
głównie na poglądach G. C. Homansa i P. M. Blau’a3. Pierwszy z nich, twierdził, że
najmniejsze elementy, na które można rozłożyć życie społeczne to interakcje, które polegają na wzajemnej wymianie nagród i kar pomiędzy grupą osób, która ma
charakter transakcyjny – traktujące zachowania społeczne jako wymianę. Wobec
tego, dla G. C. Homansa „osoby, które dają wiele innym, starają się również wiele od
nich otrzymać, a ci, którzy otrzymują wiele od innych, są zmuszeni wiele im dawać.
Ten proces oddziaływania kończy się stanem równowagi, wyrównaniem warunków
wymiany. To co daje osoba zaangażowana w proces wymiany, może być dla niej kosztem; to, co otrzymuje – nagrodą, przy czym jej zachowanie zmienia się w mniejszym
stopniu wówczas, gdy zysk, to jest różnica między nagrodą i kosztem, zbliża się do
maksimum”4. Wszelkimi interakcjami rządzi pięć podstawowych praw: jeśli jakieś
działanie podejmowane przez jednostkę jest częściej nagradzane niż inne, automatycznie jednostka częściej podejmuje takie działanie; jeśli jakiejś sytuacji bodźcowej
towarzyszyło w przeszłości doświadczenie gratyfikujące, to jednostka będzie starać
się znaleźć znów w takiej sytuacji; im większą wartość ma dla jednostki rezultat jej
działania, tym częściej będzie ona podejmować to działanie; im częściej jednostka
otrzymuje daną nagrodę, tym mniej wartościowa staje się dla niej każda następna
nagroda tego samego typu; gdy jednostkę spotka niespodziewana nagroda lub gdy
uniknie oczekiwanej kary, reaguje zadowoleniem i zgeneralizowaną sympatią wobec
pozostałych5. Według P. M. Blau’a wiele warunków wpływa na proces wymiany, do
których zalicza między innymi „studium rozwoju i charakter stosunków między
partnerami wymiany, istotę korzyści objętych transakcją oraz ich koszty, a także
kontekst społeczny, w którym dochodzi do wymiany”6. Zatem ustalenie stosunków
wymiany wymaga pewnych inwestycji, które dla drugiej strony stanowią zobowiąza3. A. Mikusińska, Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2008, s. 223.
4.	G. C. Homans, Zachowania społeczne jako wymiana dóbr, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania,
J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 119.
5. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2010, s. 293.
6.	P. M. Blau, Wymiana społeczna, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy
teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 127.
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nia, ponieważ wymiana wymaga zaufania. W omawianym przypadku jest to relacja
pomiędzy organem wykonawczym a pracownikami administracji samorządowej,
którzy wywiązując się ze swoich obowiązków, udowadniają tym samym, że są godni
zaufania i chętni do zaangażowania się w realizacje dalszych zadań na rzecz organizacji. Dla P. M. Blau’a wymiana zachodzi jedynie w obrębie takich wzajemnych stosunków, w których nagrody są spodziewane i otrzymywane od wskazanych osobników.
A dążąc do nagród i wybierając alternatywne linie zachowania, działający poszukują
korzyści płynących ze swoich stosunków z innymi7. Do zasad, które rządzą dynamiką
procesów wymiany, zalicza się: im więcej korzyści oczekują od siebie poszczególne
osoby, które realizują daną czynność tym częściej będą oni wykonywać tą czynność;
im częściej ludzie wymieniają wzajemnie nagrody, tym samym pojawia się obopólne
obowiązki, które będą kierować dalszymi wymianami pomiędzy nimi; im bardziej zostaną naruszone wzajemne obowiązki stosunku wymiany, tym częściej pokrzywdzeni
będą stosować negatywne sankcje wobec osób naruszających normę wzajemności;
im więcej oczekiwanych nagród jednostka uzyskuje w wyniku określonej czynności, tym mniej wartościowa jest ta czynność; im bardziej ustabilizowane są stosunki
wymiany, tym częściej będą rządzone normami „sprawiedliwej wymiany”; w im
mniejszym stopniu realizuje się w wymianie normy sprawiedliwości, tym częściej
pokrzywdzeni skłonni są stosować negatywne sankcje wobec pozostałych, którzy
naruszają normy wymiany; im bardziej ustabilizowane i zrównoważone są stosunki
wymiany określonego rodzaju pomiędzy jednostkami, tym częściej stosunki wymiany
innego rodzaju staną się niezrównoważone i niestabilne8. Warto zwrócić uwagę, że
skupia się on prawie całkowicie na problemach władzy, w omawianym przypadku,
jest to relacja mieszkańców uzależnionych od pracowników administracji samorządowej, uznając ich władze nad sobą, ponieważ są niejako jedyną i niezastąpioną
grupą zarządzającą na ich terenie. Warto również wspomnieć, że koncepcja wymiany
w ujęciu P. M. Blau’a jest pierwszą teorią, która w naruszeniu podstawowych norm
etycznych upatruje ostateczne źródło opozycji i konfliktów w strukturze społeczeństwa. Natomiast zachowanie norm wzajemności i sprawiedliwości, czyli zachowanie
odpowiedniego porządku etycznego, jest warunkiem koniecznym do zapewnienia
ładu społecznego9. Dotyczy to wszelkich instytucji, jak również organów władzy. Re7. J. H. Turner, Struktura teorii…, s. 315.
8. Tamże, s. 316-318.
9. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000, s. 66.
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kapitulując, założeniem teorii wymiany jest to, iż zachowania ludzkie (w terminologii
G. C. Homansa) czy interakcje (w ujęciu P. M. Blau’a) są wymianą nagród (korzyści)
między jednostkami czy też grupami społecznymi, a życie społeczne ludzi może być
traktowane jako swojego rodzaju rynek, na którym ludzie podejmują działania (interakcję, które polegają na wymianie dóbr i usług, które stanowią dla nich korzyści)10.
Richard M. Emerson dokonał syntezy psychologii behawiorystycznej i ujęcia sieciowego w socjologii i w rezultacie sformułował sieciową analizę wymiany. Uważał on,
że jeśli stosunki wymiany istnieją w danej grupie, to osoby należące do niej chcą wymieniać wartościowe dobra, a celem teorii nie jest zrozumienie tego, jak dochodzi do
takiego stosunku, ale tego, co się w nim zdarzy z upływem czasu11. Stosunek wymiany
istnieje pomiędzy co najmniej dwoma aktorami, który składa się z (a) postrzeganych
przez co najmniej jednego z aktorów okazji dokonywania wymiany, (b) zapoczątkowania stosownych zachowań i (c) uwieńczenia transakcji pomiędzy aktorami, którzy
stosują wobec siebie wzmocnienia. Według niego, władza jest niezrównoważonym
stosunkiem wymiany, który z upływem czasu dąży do równowagi. W sytuacji, w której
aktor A (w omawianym przypadku jest to wójt, burmistrz, prezydent miasta) cieszy
się przewagą w zakresie władzy nad aktorem B (pracownicy administracji samorządowej), zostają uruchomione operacje równoważące: aktor B może zmniejszyć wartość
wzmocnień czy inaczej, nagród otrzymywanych od aktora A, redukując tym samym
zależność B od A; aktor B może starać się zwiększyć liczbę alternatywnych źródeł
wzmocnień czy nagród otrzymywanych od A, redukując tym samym zależność B
od A; aktor B może dążyć do potęgowania wartości wzmocnień, jakich dostarcza A,
zwiększając tym samym zależność A od B; aktor B może kierować się zmniejszeniem
liczby alternatywnych dla A źródeł wzmocnień dostarczanych przez B, uzależniając
tym samym bardziej aktora A od B. Emerson podkreśla, że w stosunku wymiany dąży
się do uzyskania równowagi, wobec tego proces ten polega na ujawnianiu zróżnicowań
we władzy, które z upływem czasu dążą do uzyskania równowagi. Warto zaznaczyć,
iż podstawowe procesy uzależnienia, władzy i równowagi będą nasilać się i słabnąć
w sytuacji, w której to w stosunki wymiany wchodzić będą dodatkowi aktorzy, czy
chociażby nowe wzmocnienia lub zasoby12. Nie podejmując się tu głębszej analizie
sieci społecznych Emersona, przedstawienie ich będzie mieć jedynie charakter ogólny.
10. Tamże, s. 63.
11. J. H. Turner, Struktura teorii…, s. 325-326.
12. Tamże, s. 326-327.
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Monopol jednostronny (aktor A jest źródłem wartościowych zasobów dla aktorów B1,
B2, B3) charakteryzuje stosunki interpersonalne, jak i stosunki pomiędzy aktorami
zbiorowymi. Zatem im bardziej stosunek wymiany pomiędzy organem wykonawczym i pracownikami będzie zbliżać się do postaci monopolu jednostronnego, tym
podwładni będą wprowadzać do stosunków wymiany dodatkowe zasoby. Powstanie
podziału pracy jest jedną z wielu możliwości zrównoważenia stosunków wymiany, jeśli
każdy B może dostarczać A różne zasoby, to będą specjalizować się w dostarczaniu
mu tych zasobów. Automatycznie dochodzi do zmniejszenia się władzy A i powstaje
nowy rodzaj sieci wymiany, gdzie każdy z B będzie się specjalizował w odrębnych
stosunkach wymiany z A i utrwalał je. Emerson zwraca uwagę, że niektóre wymiany
są wymianami wewnątrz danej kategorii (wymienia się te same zasoby, np. porady
za porady), natomiast inne są wymianami pomiędzy odrębnymi kategoriami (jeden
typ zasobów wymieniany jest na inny, np. porady na szacunek). Aktorzy o podobnych zasobach (B1, B2, B3 itd., czyli pracownicy administracji samorządowej), gdzie
np. dwóch z nich, którzy często ze sobą współpracują, dzięki posiadaniu wspólnych
umiejętności, są reprezentantami wymiany zrównoważonej w obrębie danej kategorii.
Jednak jeżeli ich grono powiększa się o kolejnego pracownika (B3), to uzyskują oni
przewagę nad nim pod względem chociażby władzy (tzw. monopol wewnątrzkategorialny). Może dojść do sytuacji, gdzie grupa rozszerzy się o kolejną osobę (B4), co
stworzy krąg albo zrównoważoną sieć i zacznie ona stawiać opór przeciwko włączeniu
do wymiany kolejnych podmiotów, gdy bowiem do wymiany wchodzi dodatkowy
aktor, sieć przestaje być zrównoważona. Jeśli umiejętności dwóch pierwszych pracowników okażą się lepsze od pozostałych w grupie, to w rezultacie powstaną dwie
klasy, pierwsza z nich to B1-B2 (wyższa klasa społeczna) oraz B3-B4 (niższa klasa
społeczna)13.

Wpływ kierownika na proces motywowania pracowników
Motywacja jest mechanizmem psychologicznym, którego istotą jest uruchamianie,
zorganizowanie i ukierunkowanie pracowników w taki sposób, aby zlecone zadania
były zrealizowane na odpowiednim poziomie, co pozwoli osiągnąć określony cel14.
Według J. Reykowskiego motywacja to „proces psychicznej regulacji, dzięki któremu
13. J. H. Turner, Struktura teorii…, s. 328-333.
14.	J. M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników,
Warszawa 2008, s. 93.
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formułują się dążenia, czyli tendencja do podejmowania czynności ukierunkowanych
na określony cel”15. Zatem jest to niejako kierowanie grupą osób w taki sposób, aby
ich wkład w prace doprowadził do wzrostu efektywności pracy. Wobec tego, dla
S. Borkowskiej motywacja „jest siłą motoryczną ludzkich zachowań i działań; jest
niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy”16.
W opisywanej motywacji pracowniczej występują dwa podmioty: podmiotem motywowanym jest osoba zatrudniona w urzędzie administracji samorządowej, a motywującym – kierownik urzędu, czyli osoba, która stoi na czele danej jednostki samorządu terytorialnego, która osiąga cel organizacji poprzez podwładnych17. Skuteczna
motywacja pracowników należy do kompetencji kierownika urzędu i prowadzi do
budowania sukcesu jednostki samorządu terytorialnego, co stanowi nijako szanse na
docenianie pracowników i właściwe zarządzanie nimi dla kreowania pozytywnego
wizerunku urzędu. Ważnym zagadnieniem jest również zaufanie do rządzących, czyli
przekonanie wśród mieszkańców, że władza posiada odpowiednie kompetencje, aby
rządzić, ale i motywację do sprawowania rządów w celu realizacji interesu ogółu18.
Wobec tego, motywowanie pracowników to wszystkie czynniki wymierne (polityka
kadrowa, styl przywództwa, kultura organizacji, system motywacyjny) i niewymierne (osobowość pracownika, preferowany system wartości, doświadczenia osobiste
i zawodowe), które mają wpływ na motywację pracowników19.
Pracownicy powinni być nastawieni na bezustanne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych i umiejętności, co może być szansą na stosunkowo szybki wzrost efektywności pracy. Warto zwrócić uwagę, że jeśli pracownik ma do wykonania zadanie,
które rozwija jego zdolności i umiejętności to jest w stanie zrealizować je w krótkim
okresie czasu, co ma niewątpliwie pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego systemu organizacji. Zatem zapewnienie pracownikowi możliwości zaspokojenia własnych
potrzeb powoduje również chęć angażowania się w realizowanie celów organizacji.
Zwraca na to uwagę R.L. Ackoff, który uważa, że „efektywność pracowników można

15. J. Reykowski, Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość, Warszawa 1992, s. 113.
16. S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985, s. 9.
17.	A. Pietroń-Pyszczek, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wrocław 2015, s. 37.
18.	S. Bartnicki, Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych
w regionie podlaskim. Teoria, Toruń 2013, s. 73.
19. W. Kozłowski, Motywowanie pracowników w organizacji, Warszawa 2017, s. 15.
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zmaksymalizować tylko wtedy, gdy to, co ma wartość dla nich, nie stoi w sprzeczności
z tym, co ma wartość dla organizacji”20.
Kierownik, aby był skuteczny w motywowaniu pracowników, powinien sam posiadać motywację, a więc do czynników motywujących samego kierownika można
zaliczyć między innymi poczucie przynależności do organizacji, zainteresowanie jej
losami, czy zaangażowanie w prace całego zespołu21. Kierownik powinien mieć świadomość roli i wagi rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, a jednocześnie łączenia
strategii organizacji z celami rozwojowymi podwładnych. Zatem od kierownika oczekuje się przede wszystkim zaangażowania w podnoszenie wydajności pracy, stymulowania kreatywnego myślenia, przywództwa i rozwoju umiejętności koniecznych w organizacji22. Wobec tego, celem kierownika w doskonaleniu procesu motywacyjnego
w organizacji jest przede wszystkim ciągłe usprawnianie, monitorowanie i bezustanne
dostosowywanie się do zmian. Natomiast według J. Zieleniewskiego na czynność
kierowania „składają się następujące fazy: decydowanie o cudzym działaniu, przekazywanie decyzji do wykonania, stwarzanie dla kierowanych sytuacji bodźcowych,
doprowadzające do utożsamienia w jakimś stopniu celów indywidualnych z celami
instytucji reprezentowanymi przez kierownika oraz kontrola wiążąca się z wyraźnym
określeniem i rozgraniczeniem odpowiedzialności kierowników i kierowanych”23.
U podstaw przedmiotowego stosunku kierownika do podwładnych jest stereotyp
kierownika, który wyłącznie stawia na cel i decyduje, co i jak ma być zrobione. Jest to
osoba, która z łatwością nakreśla zadania podwładnym, od których wymaga jedynie
posłuszeństwa w wykonywaniu poleceń. Natomiast podmiotowe traktowanie podwładnych przez kierownika oznacza minimalizowanie dystansu władzy i zastępowanie
tych stosunków partnerskimi, aby wykorzystać potencjał pracowników dla potrzeb
organizacji24. Wszystko wskazuje na to, że kluczem do zwiększenia wydajności pracy
kadry administracji samorządowej będzie większe jej zaangażowanie nie tylko w realizacje swoich obowiązków, ale również życie organizacji. Jeśli pracownik utożsamia
20. R. L. Ackoff, Zarządzanie w małych dawkach, Warszawa 1993, s. 37.
21. J. Sikora, Motywowanie pracowników, Bydgoszcz 2000, s. 104.
22. K. Piotrkowski, Metody i techniki zarządzania personelem, Warszawa 2007, s. 15.
23.	J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1982, s. 402.
24.	T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2016,
s. 22-23.
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się z organizacją, automatycznie zna cele i czuje się odpowiedzialny za jej działania,
to najczęściej jego praca przynosi lepsze efekty. Według autorów podręcznika „Kierowanie”25, aby grupa mogła efektywnie działać, potrzebuje osoby, która pełniłaby
dwie podstawowe funkcje: rozwiązywałaby problemy pojawiające się w trakcie realizacji zadań oraz społeczne, czyli podtrzymujące trwałość grupy, czyli pośredniczenie w likwidowaniu sporów i doprowadzanie do tego, aby poszczególne osoby
czuły się docenione przez pozostałych. Autorzy uważają, że większość kierowników
stosuje poniekąd obydwa style, mimo wszystko zawsze zwracają większą uwagę albo
na zadania, albo na podwładnych. Niemniej jednak istotna jest w tym przypadku
rola kierownika, który taki system jest wstanie stworzyć, aby podwładni uwierzyli
w możliwość osiągnięcia przez pracę wartości do których każdy z nich dąży. Należy
w tym miejscu zgodzić się z J. Partyką- Pojętą, która zauważyła, że kierownictwu
„szczególnie powinna być bliska stymulacja motywacją osiągnięć jego podwładnych.
Bowiem w sposób zasadniczy rozwój organizacji i realizacja zadań w dużym stopniu
zależy od indywidualnych i zespołowych jej osiągnięć”26. Zatem jedną z najbardziej
wpływowych grup w administracji samorządowej są menedżerowie, którzy odpowiedzialni są za kierowanie pracą podwładnych i za odnoszenie sukcesu organizacji,
a przy tym zobowiązani są do postępowania zgodnie z zasadami etyki. Oznacza to,
że posiadanie przez nich określonych zasad i stosowanie ich albo nie, odbija się
szczególnie na podwładnych, a ich zachowanie z kolei na interesariuszach27. Do pozytywnych działań i efektów etyki kierowniczej zaliczyć można między innymi brak
nieuzasadnionego faworyzowania, kształtowanie szacunku dla klienta, zachowania
asertywne (tzn. szanuję cudze zdanie i postawy ale mam też swoje i przedstawiam je),
stworzenie wszystkim równych szans dla rozwoju i wynagrodzenia oraz zwalczanie
korupcji i nepotyzmu. Natomiast do nieetycznych przejawów i postępków w pracy
kierowniczej zalicza się przede wszystkim wykorzystywanie stanowiska do celów
nie związanych z działalnością kierowniczą, branie łapówek, zwlekanie z należnymi
wynagrodzeniami oraz różne traktowanie podwładnych w zależności od płci, czy
wieku28. Warto w tym miejscu podkreślić, że nieuczciwość pracowników czy ich
naganne zachowanie ma istotny wpływ na reputację całej organizacji. Administracje
25. J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2011, s. 457.
26. J. Partyka-Pojęta, Zarządzanie w organach administracji publicznej, Chorzów 2004, s. 86.
27. W. Stelmach, Blaski i cienie władzy, Warszawa 2016, s. 155.
28. Tamże, s. 156-157.
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samorządową tworzą ludzie i aby jej działalność była etyczna, również zachowanie
pracowników powinno być zgodne z wykonywanym zawodem, dla którego honor,
etyka i etos urzędniczy są wartościami nadrzędnymi. Tak więc, podstawą udanego zarządzania jest menedżer, który odpowiednio identyfikuje, definiuje i rozwija
kompetencje przełożonych w celu osiągnięcia efektów pracy poprzez wykreowanie
zgranego zespołu pracowników.

Pracownicy jako podmiot procesu motywacyjnego
Podmiotem mającym wpływ na sukces organizacji są pracownicy, a inwestowanie
w ich rozwój (wzrost umiejętności i wiedzy) to zwiększenie szans na poprawę dotychczasowych wyników pracy. Jeszcze do niedawna miarą jakości potencjału kadrowego były kwalifikacje pracowników wyrażone poziomem wykształcenia formalnego,
posiadanym doświadczeniem oraz umiejętnościami, które były niezbędne do wykonywania danej pracy. Obecnie oczekiwania kierowników wykraczają poza zakres
samych kwalifikacji, ponieważ istotne znaczenie dla rozwoju organizacji mają postawy
pracowników (identyfikacja z organizacją czy zaangażowanie w pracę)29. Należy również wspomnieć o celach i oczekiwaniach pracowników, między innymi odpowiednie
wynagrodzenie za pracę, sprecyzowanie zadań i sposobu ich przydzielania, kontrolowanie i ocena wykonania oraz system nagradzania, jak również metody, które zachęcą
ich do efektywnego wykonania pracy30. Jednym z elementów systemu motywacyjnego,
który wykorzystuje czynniki motywacyjne (potrzebę osiągnięć, uznania, większej odpowiedzialności, sprawowania władzy) jest awansowanie pracowników31. Możliwość
awansu wpływa niejednokrotnie na podnoszenie efektywności pracy, ponieważ każdy
z podwładnych ma na niego szanse w oparciu o swoje kompetencje i umiejętności.
Zdaniem S.R. Robbinsa motywują pracownika nagrody, ale tylko te, których się nie
spodziewa, dla przykładu „pracownik może ciężko pracować w nadziei na awans,
ale zamiast tego otrzymuje podwyżkę płacy albo chce pracy bardziej interesującej
i stawiającej większe wyzwania, a uzyskuje jedynie kilka słów pochwały”32. Wszystko
wskazuje na to, że przyszłość należy do nowego typu pracowników (pracowników
wiedzy), czyli wysokiej klasy specjalistów o wysokim potencjale, najprościej rzecz
29. M. Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa 2012, s. 29.
30. B. Kożusznik, Psychologia zespołu pracowniczego, Katowice 1998, s. 49.
31. M. W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 228.
32. S. P. Robbins, Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy, Warszawa 2003, s. 41.
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ujmując, to osoba kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Oczekuje się od nich interdyscyplinarnej wiedzy oraz wszechstronnych umiejętności,
co umożliwia prawidłowe zrozumienie celu organizacji i elastyczne reagowanie na
turbulentne warunki. Zatem podporządkowanie i pracowitość tracą na znaczeniu,
a realizowanie zaleceń przestało być gwarancją sukcesu33.
Coraz większy wpływ na efektywność pracownika i jego skuteczność w działaniu
ma dobrze przygotowany system motywacyjny, który obejmuje szereg różnych motywatorów – zarówno płacowych, jak i materialnych pozapłacowych i niematerialnych34. Szczególnie jest to ważne w organizacjach, gdzie dominuje praca zespołowa,
w której to podwładni uzupełniają się i osiągają efekty synergii w wydajności pracy
zespołu. Dlatego też urzędnikom administracji samorządowej stawiane są szczególnie wysokie wymagania, których spełnienie pozwala na odpowiednie wykonywanie
zadań podejmowanych na rzecz mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Według T. Oleksyn dobry system motywacyjny powinien być „kompleksowy,
efektywny, logiczny, akceptowany, znany i zrozumiały, możliwie elastyczny, zgodny
z obowiązującym prawem oraz możliwie prosty w obsłudze. Powinien uwzględniać
wszystkie funkcje płac: motywacyjną, dochodową, kosztową i społeczną. Należy
rozpatrywać łącznie zatrudnienie, kwalifikacje (kompetencje), wynagrodzenie i czas
pracy”35. Wobec tego, odpowiednio dobrane motywatory są systemem motywacyjnym danej organizacji. Jednak niezależnie od charakteru pracy, również ważne jest
komunikowanie się między pracownikami, przede wszystkim z dwóch powodów: po
pierwsze jest rozprzestrzeniające się i zajmujące większość dnia pracy, po drugie – jest
niezbędne do efektywnego działania organizacji i dla sukcesu jej członków36. Wiele
zadań realizowanych w urzędach administracji samorządowej nastawionych jest na
zorganizowane współdziałanie i ciągłe komunikowanie się pracowników z kierownikiem. Trzeba dodać, że może mieć miejsce sytuacja, gdzie realizacja podstawowych
funkcji zarządzania będzie mało skuteczna, szczególnie wtedy gdy partnerzy komunikacyjni będą ze sobą w konflikcie. Co w efekcie uniemożliwia realizacje zadań, czy
przekazywanie sobie nawzajem informacji i pomocy, której potrzebują dla osiągnięcia
dobrych wyników pracy. Jednym ze sposobów uniknięcia konfliktu jest próba zdia33. M. Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników…, s. 31.
34. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Warszawa 2001, s. 263.
35. Tamże, s. 264.
36. J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999, s. 13.
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gnozowania jego prawdopodobnego źródła i poszukiwanie rozwiązań, które zlikwidują negatywne skutki konfliktu. Zwraca na to uwagę E. Więcek-Janka która uważa,
że skuteczny kierownik „oceniając zachowania pracowników i korzystając z władzy,
może on szybciej i często trafniej formułować strategie zapewniające przewagę na
rynku. Należy jednak pamiętać, że nadużywanie władzy (zwłaszcza polegającej na
wymuszaniu) może doprowadzić do frustracji napięć, a w konsekwencji do konfliktów
organizacyjnych, których nie rozwiążą dyrektywy, zarządzenia i nakazy władzy”37.
Niezbędne staje się większe zainteresowanie kierownictwa w realizacje zadań przez
podwładnych, a tym samym docenienie ich roli i miejsca w organizacji oraz chęć
podjęcia odpowiednich działań w celu stworzenia profesjonalnej kadry i utrzymanie
jej w ramach dobrych warunków prac.

Podsumowanie
Kiedy słyszy się tu i ówdzie decyzje o zwiększeniu efektywności pracy pracowników
administracji samorządowej, każdy zapewne stawia sobie istotne pytanie: czy warto
podejmować jakiekolwiek działania w tym kierunku, a jeśli tak to w jaki sposób
ten plan zrealizować? Sądzić należy, że odpowiedź na tak postawione pytanie jest
twierdząca, ponieważ dbałość o wysoki poziom kadr administracji samorządowej
powinien być istotnym elementem procedury kadrowej w urzędach, aby zapewnić jak
najlepsze wypełnianie zadań publicznych. Nie ulega wątpliwości, że inne wymagania,
a jednocześnie oczekiwania kierują mieszkańcy do osób zatrudnionych w urzędach
administracji samorządowej, a inne wobec osób, które pełnią funkcje organu wybieralnego. Mając to na uwadze, zadaniem organu wykonawczego powinno być stworzenie
programu skutecznego motywowania w organizacji, w celu zapewnienie podwładnym
jak najlepszych warunków do pracy. Rekapitulując, ważnym elementem w administracji samorządowej jest odpowiedni dobór pracowników na dane stanowiska pracy,
czyli docenianie osób, które aspirują do awansu, a jednocześnie rezygnowanie z tych,
którzy mimo wielu starań nie osiągają znaczących standardów pracy i nie osiągają
przewidywanych rezultatów. Co ważniejsze, brak dbałości w obsłudze petentów powoduje utrwalanie się złych nawyków pracy, które w dłuższej perspektywie czasu
mogą mieć znaczący wpływ na obniżenie jakości i sprawności świadczonych usług.

37. E. Więcek-Janka, Zmiany i konflikty w organizacji, Poznań 2006, s. 100.
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Wobec tego, zarządzanie kadrami w urzędach administracji samorządowej wymaga
stałego usprawniania i podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Streszczenie
Zastosowanie założeń teorii wymiany w procesie motywowania pracowników
administracji samorządowej
Artykuł podejmuje istotne dla funkcjonowania administracji samorządowej procesy
motywowania pracowników, ponieważ współpraca między pracownikami a kierownikiem prowadzi w oczywisty sposób do bardziej efektywnych działań. Teorią,
która niejako daje możliwość ujęcia zależności zachodzących pomiędzy nimi jest
zastosowanie założeń teorii wymiany.
Słowa kluczowe: motywowanie, proces motywacji, pracownik administracji samorządowej.

Summary
The application of assumptions of exchange theory in the process of motivating
employees of local government
This article is important for the functioning of local government processes of motivating employees because cooperation between employees and manager obviously
leads to more effective actions. The theory which in some ways gives the possibility
of interpreting the relations between them is the application of assumptions of exchange theory.
Keywords: motivation, the process of motivation, employee of local government.
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Selected legal and organizational aspects of
the revitalization process in Poland
Radosław Kamiński, Anna Janus1

Introduction
In the Polish legal system the reflection on the concept of revitalization lasted for
a very long time, and the diagnosis carried out indicated that its activities would be
included in the catalog of the lowest local goverments2 own tasks and that it would
require extensive involvement of local communities. Actually, as a result of many
years of experience, discussion and work, the current law contains provisions which
broadly involve the stakeholders of the communes in the entire process of creating
and implementing the revitalization programs. The current legal formula for creating
documents that allow municipalities (gminas) to carry out such a process is very
complex and requires strict adherence to the timetable, procedural steps, including
the widest possible population. In addition, the possibility of co-financing the process
of creating revitalization documents from the Structural Funds causes that many local
governments in the country have decided to start such procedures.

The concept of revitalization
Act of revitalization from October 9th, 2015 stipulates that revitalization activities may
be a subject to a crisis area due to the concentration of negative social phenomena,
particularly unemployment, poverty, crime, low education or social capital, and insufficient participation in the public and cultural life. The concept of revitalization
itself was permanently incorporated in the dictionary of architects and urbanists
around the mid-1990s. In Western Europe (Germany, France, England), much of
this happened in the 1960s. and 1970s. Knowledge of the process of revitalization
is interdisciplinary. The coordination of revitalization programs therefore requires

1. Dr Radosław Kamiński, dr Anna Janus - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
2.	The concept of the municipality – i.e. the lowest level of local self-government in Poland – is used
differently: the municipality, community (gminas).
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extensive knowledge of architecture, urban planning, spatial planning, management
and marketing, as well as economics, urban sociology and even social psychology3.
The roots of revitalization initiatives can be traced back to the period of systemic
change. The immanent feature of the Polish political transformation was the privatization of the state-owned enterprises. As demonstrated by this practice, in most
cases the main intention of a private investor was the willingness to take over the real
estate of the company, mainly the land. This caused the following:
– Demolition of existing facilities, and in that area thus obtained new, usually
commercial services, objects (eg large-scale commercial objects) or
– Radically changing the architectural form of existing facilities, enabling them to
adapt to new – attractive market – functions (e.g. office)4.
One of the breakthroughs in thinking about revitalization was the idea of turning
the city to face the river or other water. In the past, inland waterways, forming in the
areas designated by the current borders of Poland, created unique ecosystems, decisive
in many cases of the civilization (political, social and economic) development of the
region, city, commune and rural areas. Economic, including the holiday-tourist use
of these waters has lasted for centuries. Their definitive economic and technical degradation took place after the end of II World War5. With the change of attitude to the
social role of the city, its function – began to find out the possibility of exploiting its
potential. Many good practices have also been borrowed from the Western European
countries, where revitalization processes have had very positive social and economic
effects. Revitalization is a development which is a dynamic category and represents
positive qualitative changes related to growth and progress on many levels of social
life. They are important and deep and they have an impact on many planes of life6.

Revitalization in Poland
Attempts to a systemic approach to the revitalization activities and processes have
been taking place in Poland since 1992, when the work on the project “Renewal of
3.	M. Guździoł, Rewitalizacja jako uspołeczniony proces naprawy miast, 2007, internet archive, wayback machine, http://web.archive.org/web/20070422025124/miejsca.org/2007/rewitalizacja-miast/
pobrano: 08.06.2017r.
4. Tamże, s. 22.
5. W. Rydzik (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Kraków 2009, s. 20.
6. A. K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s. 323.
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Cities” (the “Revitalization Act”) was launched - the draft of the last version of the bill
was commissioned by the Office for Housing and Urban Development in 2000 at the
beginning of 2002 it was the subject of ministerial work (In 2002, further work on it
was abandoned due to budgetary constraints). In the pre-accession period the urban
revitalization projects used the URBAN Community Initiative. Opening of financial
support for component projects of the so-called Local Revitalization Programs (LRP)
was possible thanks to the IROP program7 for the years 2004-2006 (sub-measure 3.3.2
“Revitalization of post-industrial and post-military areas”). This program envisages
applying the principle of sustainable development8.
This was also the time when decentralization processes were becoming more and
more decentralized throughout the country, and the scope of local self-government
competences increased, which also helped to increase the self-awareness of local
communities. Nevertheless, all the discussions surrounding the concept were aimed
at assuming that revitalization is a “coordinated process, jointly conducted by local
government, local community and other participants, as a part of development policy and aimed at counteracting urban degradation by stimulating development and
qualitative changes, by increasing social and economic activity, improving the living
environment and preserving the national heritage while maintaining the principle
of sustainable development”9.
Understanding the concept of revitalization requires an interdisciplinary approach
and a comprehensive approach to the various fields that make up the functioning of
a very complex urban organism. This concept, initially related to the conservation
and revitalization of monuments, has evolved into a much broader issue relating to all
spheres of city functioning. Revitalization has long been a subject of research. In the
Western European countries, or the United States extensive literature on this subject
can be found. It shows the complexity of the issues connected with the transformations
of modern cities and the large variation in the interpretation of the revitalization
process. The subject of revitalization is addressed in the works of geographers, so7.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, załącznik do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. (poz. 1745)./ Integrated Regional Operational Program
annex to the Regulation of the Minister of Economy and Labor, Dated 1 July 2004 (item 1745).
8.	E. Strzelecka, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, Civil and Environmental
Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2011, s. 665.
9. Definicion of Scientific Committee of the Institute of Urban Development (from February 15, 2008).
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ciologists, spatial planners, architects, urban planners, and economists. Each group
of specialists accentuates its characteristic aspect of transformation as the most important10. The subject of urban renewal, revitalization, rehabilitation, restoration, or
restructuring is nowadays often undertaken by persons dealing with the spatial and
socio-economic issues of urban development11. All the discussions surrounding the
nature of the revitalization in Poland were intended to be considered as an important
and complex process, consequently, it was going away from the fact that it was limited
to urban or investment activities. All the time, the understanding of revitalization has
also included its social aspect – as a result, the following definition has been adopted
with the Act 2015: Revitalization is a process of bringing out from a state of crisis the
degraded areas, conducted in a comprehensive way, through the integrated actions
for the local community, space and economy. Focused territorially, conducted by
revitalization stakeholders based on the municipal revitalization program. Act of
revitalization from October 9th, 2015 stipulates that revitalization activities may be
subject to a crisis area due to the concentration of negative social phenomena, particularly unemployment, poverty, crime, low education or social capital, and insufficient
participation in public and cultural life. If there are also negative phenomena in the
economic, environmental, spatial-functional or technical spheres. The law stipulates
that the preparation, coordination and creation of the conditions for the revitalization,
as well as its conduct within the competence of the municipality, are the tasks of the
municipality. This provision also applies to cities with poviat status, whose authorities
join the competent authorities of gminas and poviats12.

Organizational-legal location of revitalization in Polish selfgovernment
Territorial self-government is based on economic and social integration, on the creation of interrelated networks, on the basis of which local social capital is being built13.
10.	E. Boryczka, Rewitalizacja miast, [w:] Z. Przygodzki red., Eko Miasto # Zarządzanie, zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, http//dx.doi.org/10.18778/7969-721-2.08,
pobrano: 08.06.2017r.
11.	Zob. S. Kaczmarek, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast,
Łódź 2001.
12. Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, Warszawa 2016, s. 9-10.
13.	E. Kandeva, Stabilization of Local Governments, Local govermnents in central and eastern Europe,
Budapest 2001, s. 29.
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The whole process is based on a broad decentralization of competences, thanks to
the successively implemented principle of subsidiarity. It is of vital importance in
this process to have access to the structured funds that are dedicated to support local
community activities14.
Today, in most Polish communities there are areas with neglected infrastructure
and numerous social and economic problems. We call them degraded areas. The negative social, economic, spatial and technical phenomena are concentrated in them.
The main causes of this situation are the decades of neglect and the socio-economic
changes that followed after 1989, which local governments were unable to approach
appropriately. No detailed or reliable urban studies and analyzes were conducted. The
residents’ needs were not regularly reviewed and the effectiveness of the measures
taken was not monitored on the basis of adequate and objective indicators. In the new
reality after 1989, there was a lack of knowledge in Poland about how to respond to
the ever-changing needs of the population resulting from socioeconomic changes15.
Act of 9 October 2015 on revitalization16 is a response to the needs of self-governments in the area of revitalization and is supposed to enable these processes to run
regardless of the size of the local government unit, the scale of its problems, and the
sources of funding. The provisions of the act provide a number of practical tools
that help in the preparation, management and implementation of the revitalization
process17.
It should be stressed that these processes were previously lacking statutory regulations – but often they were not focused and comprehensive enough to have the effect
of revitalizing degraded areas. Often, “revitalization” refers to activities that do not
14.	N. Berndard, Multilevel Governance in European Union, The Hague-London-New York 2002,
s. 99-105.
15.	P. Kołacz, P. Wielgus, Przepis na rewitalizację, http://www.pzr.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/
przepis-na-rewitalizacje.pdf, pobrano: 08.06.2017r.
16.	Revitalization Act (Journal of Laws of 2015, item. 1777, Act of 9 October 2015. Revitalization was
adopted by the Parliament on the basis of a proposal by the Council of Ministers. The signing
of the Act by the President of the Republic of Poland took place on October 28, 2015, and its
publication in the Journal of Laws, under 1777 – on November 3, 2015. The provisions of the Act
entered into force on November 18, 2015, From the property whose entry into force was marked
on January 1, 2016, in accordance with the rules governing the entry into force of tax laws ( see:
Ustawa o rewitalizacji, Praktyczny komentarz…)
17. Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz…, s. 3.
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have characteristics such as the implementation of individual investments that do not
have a substantial impact on the quality of life of local residents. The Revitalization
Act does not create an exhaustive framework for running this process. It also does
not regulate the way it is carried out, , for example, what specific projects are to be
implemented to revitalize the degraded area. Statutory regulations are only a general
framework for conducting revitalization in a participatory and coordinated way,
but the final quality of the process is determined by the merits of its contractors18.
Revitalization is a coordinated process carried out jointly by the local authorities,
the local community and other participants, as a part of development policy, aimed
at counteracting the degradation of urbanized areas, by stimulating development and
qualitative changes through increased social and economic activity, improving the
living environment and protecting the national heritage, preserving the principles of
sustainable development19. There is nowhere to write to enforce statutory law, which
means that Communes that have started these processes can continue to use their
own experience. By December 31st, 2023, there is a possibility of choosing a formal
path of revitalization. By that date, the lowest level of a local government (gminas)
may carry out the revitalization pursuant to art. 18 sec. 2 point 6 of the act on municipal self-government or on the basis of the act on revitalization. Communes that
plan to start implementation of the whole process are not obliged to apply the law,
(in such situations it is possible to create Local Revitalization Programs, which in the
perspective will be transformed into the Commune Revitalization Programs – that
is, implemented in accordance with the provisions of the law). However, the main
consequence of not using the law is the lack of the possibility to use its facilities – the
Special Zone of Revitalization and the local revitalization plan. This does not mean,
however, that the revitalization processes will become impossible for the municipality
to carry out. These tools serve to solve specific problems and should be used only when
it is necessary to ensure the success of the revitalization process. For those municipalities wishing to comply with the law without commencing the revitalization process,
the Act provides in transitional legislation the path to transform the revitalization
program into a statutory municipal revitalization program20.
18. Tamże.
19.	Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, T. 8, Kraków 2010,
s. 14.
20. Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz…, s. 6.
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Article 52 (1) indicates that the community may carry out its revitalization activities on its own by the end of 2023. The provision indicates that until December 31st
2023 the projects resulting from the program containing actions aimed at removing
the degraded area from the crisis state, adopted by a resolution of the municipality
council, are approved without passing a municipal revitalization program.In this
case, the designation by the resolution of the degraded area and revitalization area,
zones, and the adoption of the local revitalization plan is not admissible. The legislator
has therefore faced the problem of referring the content of the law to the existing
situations that the law may affect. Therefore, the regulation contains transitional regulations. This provision allows the municipality to continue revitalization activities
based on the described economic programs (regardless of the title of the resolution)
until the end of 2023. The Act in this respect is therefore optional – it means that the
municipality run the revitalization activities on the day of its entry into force. Must
comply with statutory regulations, revitalization on the basis of a program other than
the GPR consequently does not allow the use of any statutory tools (designation by
resolution of the degraded area and revitalization area, special regeneration zone,
local revitalization plan)21.
The optional nature of the Act should not be construed as a possibility of non-observance of its norms, but merely as an opportunity (within the limits of its provisions)
to not carry out revitalization activities under the terms defined therein during a transitional period. Moreover, the revitalization itself as the municipality’s own task22.
It remains a non-compulsory task, but if the municipality chooses to do so, it
must comply with statutory regulations. The optional nature of the law as defined in
the transitional provisions also covers the possibility of adopting new revitalization
programs based on art. 18 sec. 2 point 6 of the Act on municipal self-government.
This is due to the wording of the art. 52 sec. 1, which does not specify the date of the
adoption of these programs, by authorizing the implementation of projects specified in
the programs. The date criterion appears in Art. 52 sec. 223. Another very important
element in implementing revitalization assumptions is the widest possible integration

21. Tamże, s. 9-10.
22.	M. Korolewska, Informacja na temat, jakie zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy,
Zeszyty Prawnicze, Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, , nr 4(40) 2013, s. 244–267.
23. Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz…, s. 6.
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into the procedure of creating institutions24. Most often, the process of participation
is equated with social participation and brought to the dimension of social consultations, or citizens’ opinions presented by the public. Consultations are not a transfer of
power to citizens. Social participation in the revitalization process allows authorities
to properly define problem areas (crisis) by consulting with representatives of the local
community that best knows the problems in the place of residence. The process of
planning revitalization, carried out by a large, socialized method, also allows for the
creation of many new solutions, which experts would not be able to indicate. It also
mobilizes the creative potential of the inhabitants, encourages them to be active. It
gives them the feeling that they can really influence the reality surrounding them. By
activating the local community at the planning stage of the space, the road to social
revitalization of the area is also emerging25.
In the case of revitalization, the whole process is conducted with broad participation, which means that the recipients of this process must actively participate in the
various forms of consultation. We have here a clear example of the dependence of
public tasks on the so-called bottom-up initiative, where the legislator even makes the
correct implementation of the provisions of the law dependent on the incorporation
of the local community. The law contains an open list of stakeholders – groups that
have an indirect or direct influence on the process of programming and implementing
revitalization, or the recipients of it:
1. Inhabitants of the revitalization area, as well as owners, users of real estate agents
and real estate managers located in the area, including housing cooperatives,
housing societies and social housing societies;
2. O
 ther inhabitants of the municipality, not living in the revitalization area;
3. Entities carrying out or intending to carry on business in the area of the
 municipality;
4. Entities conducting or intending to conduct social activities in the municipality,
including non-governmental organizations and informal groups;
5. Territorial self-government units and their organizational units;
6. Public authorities;

24. Ustawa nazywa ich “interesariuszami”/ Act calls them “stakeholders”.
25.	A. Pudełko, Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania zintegrowanego programu rewitalizacji osiedla Nikiszowiec w Katowicach, Kraków 2015, s. 91-92.
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7. Entities other than public authorities, performing in the area of revitalization of
the Treasury (e.g. Treasury companies performing infrastructure investments,
Military Property Agency).
In the case of such a large role of the society itself, a well conducted participatory
procedure should have the following characteristics26:
1. Revitalization can not be a mere power undertaking;
2. The right moment. The tradition of submitting projects to the public has gone
haywire. It is easy to see that it triggers the presenters willing to defend the adopted solution at all costs. Meanwhile, as is known, to reach agreement, you need
to seek assent to the objectives, not insist on your own solutions. All projects
should therefore be discussed already in the phase of diagnosis and development
of assumptions.
3. Cooperation. Gathering information about launched projects and initiating
discussion and partnership cooperation on the project at its early stage.
4. Reality of dialogue. Recognition that the outcome of a dialogue may (though not
necessarily) cause a need for change, delay of deadlines or cost increase. Enforce
the transparency and access to information.
5. Do not limit yourself to discussions, projects or “expressions”. Striving for a partner solution design, taking into account not only the rights and needs, but also
the partners’ role in the implementation.
6. Competence and cooperation of professionals – expert support.
7. Realism and courage, not demanding claims. This includes, inter alia, aware
that a local government unit is a product of economy and subject to economic
rules. The multiplication of claims and floods of NIMBY behavior (not in my
backyard) and uncritical belief in the legitimacy of all projects or all residents’
protests make dialogue impossible27.
Effective management of the revitalization process results from the ability to build
a good revitalization plan, starting from the designation of the area concerned, selection of the appropriate contractors to the constructive cooperation of the local
government and the users and owners of the property within the zone. It also requires
26.	Catalog proposed in the publication of the Research and Social Innovation Laboratory by
K. Herbst, Participation in the revitalization, The study was created within the framework of the
program of the Civic Participation Laboratory, with the support of the. Stefan Batory.
27. Tamże, s. 8-10.
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a different approach to managing the process of revitalization in the phase of selecting
the concept of preparation of a local revitalization program, different from the management of the implementation phase of individual projects and tasks. The importance
of good management of the next stages of the revitalization process manifests itself
in achieving the intended combined effect of the actions taken. One of the most important elements that crowns the implementation of the local revitalization program
is its most comprehensive assessment, which determines the effectiveness of actions
taken at various stages of the revitalization process. The effective interaction of many
participants in the local revitalization program is based on a good understanding of
the needs of future users of the revitalized zone. Also the requirements and limitations of the program’s implementers, starting from the conditions presented during
the preparation phase of the program and the ability to respond to phenomena or
problems arising during revitalization works28.

Financing revitalization
The effective course of the revitalization process is determined by the financial capacity
of its participants, the realization potential and, to a large extent, the desire for a constructive cooperation requiring compromise decisions and the resulting agreements;
Cooperation deciding on specific solutions in the sphere of social, economic and
material-spatial revitalized area29. The revitalization program should be a document
(council resolution), which, as part of the broader development strategy of the municipality, establishes the revitalization goals (in the spatial, spatial, economic and
social spheres) in the spatial planning phase. Since Poland’s accession to the European
Union, interest in revitalization has increased considerably. As part of the Integrated
Regional Operational Program 2004-2006, action 3.3 has been one of the priorities
for accessing EU funds. “Degraded urban, post-industrial and post-military areas.” It
provides for EU funding for various types of infrastructure projects, modernization,
but exceptions to historic buildings have not been financed by housing modernization
projects. In the budgetary period (2007-2013), it is envisaged that EU funding will
be available for a wide range of activities included in revitalization programs, such as
infrastructure, housing renovation, environmental improvement, public safety, civic
education and training, Medium-sized businesses and business environments, civic
28. W. Rydzik (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, T. 6, Kraków 2009, s. 14.
29. Tamże.
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development, social welfare and exclusion, limited tourism development, and ERDF
housing. The allocation of funds for housing revitalization programs took place within
the framework of the Regional Operational Programs, which are the responsibility
of voivodship self-governments30. The current Revitalization Act does not contain
specific regulations on the sources of funding for this process. By establishing the
elements of regeneration, the municipality’s own task is to determine that it is possible
to finance it from public funds. One of the main sources of funding for revitalization
in 2014-2020 is EU funds. This process has been given significant importance in the
financial perspective 2014-2020 by indicating it in the Partnership Agreement as one
of the five so-called strategic intervention areas (cities and urban districts requiring
revitalization). Revitalization projects are co-financed from regional and national
operational programs. Most of the funds for revitalization were allocated under the
Regional Operational Programs. In each of them separated part of the allocation,
which can be spent only on revitalization projects. In turn national operational
programs (Infrastructure and Environment, Knowledge, Education, Development,
Eastern Poland, Polish Digital, Technical Assistance) are a complementary source of
co-financing of revitalization projects. EU-funded revitalization can be carried out in
both urban and rural and urban-rural areas. There are many different types of funding
for such projects. Non-governmental organizations, local governments, cooperatives
and housing communities or entrepreneurs31.The current funding formula encourages local governments to implement revitalization programs. This situation requires
the implementation of a number of procedures designed to guarantee not only the
correct course of the revitalization process, but also the care of public expenditure
procedures. However, it should be noted that these are not the only lines for funding
revitalization processes, in this respect generally the direct and indirect sources can
be distinguished. Direct sources for funding revitalization include:
1. Public sources:
– international (EU funds, foreign non-refundable funds, loans from international financial institutions),
– national (government operational programs, national funds),
– regional and local (voivodship programs and contracts, regional and local
funds, municipal budgets);
30. Tamże, s. 44-46.
31. Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz…, s. 8.

77

Selected legal and organizational aspects…

2. Non-public sources:
– commercial (bank loans, leasing, bond issue, bank guarantees and subsidized
loans);
– private (private sector investment, co-operative and housing funds, social
participation, financing of obligatory activities),
3. The combination of public and private sources:
–p
 ublic-private partnership;
–o
 wn contribution provided under operational programs.
In another approach, taking into account the criterion for matching instruments
to the needs of revitalization financing, their use in Poland and prospects for use in
the coming years are different:
1. Bank loans,
2. Municipal bonds,
3. The “project finance” method,
4. Public-private partnership,
5. EU grants available in regional operational programs,
6. Various financial engineering instruments32.
With regard to commercial sources, which can be used by private owners and
private investors for revitalization, it is important to distinguish:
1. Equity – occurring in various forms, depending on the organizational and legal
form of the economic entity. This includes the sum of principal capital, as well
as the underlying business and undistributed profits. Equity of business entities
can be increased by internal financing (eg profit generated, sales of assets) and
externals (eg, acceptance of new contributions or shares by existing owners or
shareholders, issue of shares, acceptance of new shareholders);
2. Investment loans and loans – granted by commercial banks to investment projects
aimed at increasing the value of non-current assets. They may also be in the form
of a credit line without the contractual terms and amounts of tranches specified
in the contract. It is important to have your own contribution indicating your
intention to participate in the project. Loan or investment loan is very often
a mortgage or an investment;

32.	A. Ryszko, Analiza Możliwości Finansowania Rewitalizacji Terenów Przekształconych Antropogenicznie na Obszarach Gmin Górniczych, Katowice, s. 130 - 135.
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3. Leasing – a form of investment financing consisting in obtaining the right to use
certain things for a certain agreed upon in the lease agreement33.
The government performs public tasks, it gains legal personality and thus becomes
a public entity, but also private. They may therefore be participants in economic
trading as other legal entities, own their property, dispose of it themselves, incur
liabilities34 and generated profits to guide the improvement of the quality of life of
the inhabitants, including revitalization.

Summary
The first stage of any revitalization is to indicate the territory on which the program
will be implemented, the selection of tools and stakeholders. This is the indication of
the degraded area – The law defined a degraded area (in Article 9) as a fragment of
the territory of the municipality, which is in crisis because of the concentration of negative phenomena. The definition further details what the negative phenomenon is35.
The degraded area must exhibit the intensity of negative social phenomena, without
indicatingthem they can not be referred to as degraded. In addition to phenomena
that negatively affect the social sphere, there must also be negative phenomena from
at least one additional sphere, that is:
1. Negative economic phenomena – for example: low degree of entrepreneurship,
poor local business condition;
2. Negative environmental phenomena – for example: exceeding environmental
quality standards, the presence of waste that endangers life, human health or
the state of the environment;
3. Negative spatial-functional phenomena – for example: insufficient technical
and social infrastructure, poor technical condition of the infrastructure, lack
of access to basic services or low quality of services, lack of urban solutions to
changing functions of the area; Poor quality of public areas;
4. Negative technical phenomena – for example: degradation of the technical condition of buildings, including housing, non-functioning of technical solutions
enabling efficient use of buildings, especially in terms of energy efficiency and
environmental protection. However, it should be noted that all revitalization
33. Tamże.
34. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 63.
35. Tamże, s. 21.
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subareas that make up the revitalization area can not exceed the statutory limits
of the area (20% of the total area) and the number of inhabitants (can not exceed
30% of the population). The designation of sub-areas does not therefore imply the
possibility of extending these limits, as they are examined on a community-wide
scale. Examples of revitalization activities are many – they are social projects
related to the activation of people living in the area, with particular emphasis on
excluded groups such as: disabled people, seniors, poor people ect. professional).
This is a series of participatory actions involving non-governmental organizations, local support groups. On the other hand, these are projects related to the
development of entrepreneurship, the improvement of the energy efficiency for
public and residential buildings, sustainable urban transport, the promotion of
cultural activities, including the protection and care of monuments, the environment and the protection of green areas36. On the one hand, revitalization has
a social, cultural, economic and technical dimension and, on the other hand, has
the task of creating a civil society37. Huge importance in these processes is the
original understanding of the revitalization itself, because it was always expected
to improve the quality of life of the inhabitants. The development of technology,
green and ecological areas undoubtedly contributed to positive revitalization
processes38. It is worth noting that the Act on Local Self-Government enumerates
as mandatory tasks a number of elements that may be included in revitalization
activities such as, for example: spatial planning, maintenance and construction
of infrastructure, maintenance of communal housing stock. However, the realization of these tasks in revitalization takes place in an integrated manner and in
the form of concentrated intervention.
The law appeared in the legal system at a time when many municipalities were
carrying out the tasks related to revitalization, therefore, in the provisions of art. 52
sec. 1 contains transitional regulations so that from 2023 all Communes have the
opportunity to make the widest possible use of available tools and instruments to
create revitalization areas. Revitalization in Poland is an example of a difficult process,
based on many legal regulations, but with so many “constraints” of involving society
36. Tamże, s. 21-22.
37.	M. Ramleee, D. Omer, R. M. Yunus, Z. Samadii, Revitalization of Urban Public Spaces: An overview,
Asian Conference on Enviroment-Behaviour Studnies, Luty 2015, s. 362.
38. Stacey A. Sutton, United States Urban Revitalization Resech Project, 2008, s. 3-8.
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in the realization of revitalization assumptions, thus the diagnosis of these needs
takes place with direct involvement of interested social groups. Thanks to this legal
structure, the municipality has the opportunity to realize its ideological mission – to
carry out activities in line with the needs of the local government. At this point it is
also necessary to pay attention to the complexity of the understanding of revitalization
itself – the legislator has repeatedly made it clear that the priority of realization of its
notion is primarily social support Revitalization is aimed at preventing revitalization
area inhabitants exclusion from the possibility of using the positive effects of the
revitalization process for The whole area of the local goverment39.

Streszczenie
Wybrane aspekty prawne i organizacyjne procesu rewitalizacji w Polsce
Proces i pojęcie rewitalizacji w Polsce doczekały się znaczącego miejsca w polskim
systemie prawnym, a także organizacyjnym polskich samorządów. Artykuł na ogólnym poziomie porusza kilka istotnych kwestii, dzięki którym polskie samorządy mogą
sprawnie przeprowadzić procedurę wdrożenia projektów rewitalizacyjnych, a tym
samym podnieść jakość życia oraz poprawić konkurencyjność subregionu. Niezwykle
ważnym aspektem jest włączenie w proces społeczeństwa, które za pomocą narzędzi
konsultacji społecznych może wypowiedzieć się o kierunkach rozwoju swojej gminy.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, samorządy, programy rewitalizacji.

Summary
Selected legal and organizational aspects of the revitalization process in Poland
The process and concept of revitalization in Poland have seen a significant place in the
Polish legal system as well as the organizational structure of Polish self-governments.
The article at the general level raises a number of important issues through which
Polish local authorities can efficiently carry out the implementation of revitalization
projects, thus improving the quality of life and improving the competitiveness of
the subregion. It is extremely important to include in this process of society, which,
through the tools of social consultations, can express itself about the direction of the
development of its municipality.
Keywords: revitalization, local goverments, programs of revitalization.
39. Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny…, s. 12-17.
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Czynności elektroniczne notariusza
w postępowaniu wieczystoksięgowym
Emilia Szczęsna1

Wprowadzenie
Księgi wieczyste są dla notariusza podstawowym źródłem informacji o stanie prawnym nieruchomości. Stanowią „rejestr” własności i innych praw, a także czynności
notarialnych, które muszą być udokumentowane w jak najlepszy sposób dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obrotu cywilnego.
Postępowanie nieprocesowe może być wszczęte zarówno na wniosek jak i z urzędu. Zgodnie z art. 6268 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego2 (dalej k.p.c.) dokonanie wpisu w księdze może nastąpić z urzędu jeżeli
przepis szczególny to przewiduje. Do takich szczególnych regulacji można zaliczyć
art. 106415 k.p.c. – wpis o wszczęciu egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi nieruchomość lub art. 18 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece3 (dalej u.k.w.h.) – wykreślenie
wpisów praw nabytych po ujawnieniu roszczenia , jeżeli wpisy te są sprzeczne z wpisem prawa, którego roszczenie dotyczyło, albo w inny sposób naruszają to prawo4.
Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw5, stała się podstawą do szerszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Ustawodawca wprowadził do polskiej procedury
dodatkowe regulacje modyfikujące „tradycyjne” postępowanie wieczystoksięgowe.
Wszczynanie postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stało
się jednym z obowiązków jakie narzuca na notariuszy ustawa zmieniająca. Notariusz
jest zobligowany do składania w ten sposób dwóch wniosków, tj. wniosku o wpis do
księgi wieczystej, a także wniosku o założenie księgi wieczystej.

1. Mgr Emilia Szczęsna, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296.
3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. 1982, Nr 19, poz. 147.
4. Por. P. Biernacki, G. Mikołajczuk, Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji, s.12-14.
5.	Ustawa z dnia 15. 01. 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. 2015 r., poz. 218 z późniejszymi zmianami.
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Na mocy art. 6264 k.p.c. pisma niewniesione za pośrednictwem systemu elektronicznego nie wywołują skutków prawnych. Notariusz ma obowiązek umieścić
w akcie notarialnym wniosek o dokonanie wpisu, jeżeli w treści aktu zawarte jest
przeniesienie, zmiana, ujawnienie, zrzeczenie się prawa ujawnionego, ustanowienie
prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej.

Związek notariusza z ustrojem ksiąg wieczystych
Właściwa analiza stanu faktycznego wynikającego z księgi wieczystej oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu ksiąg wieczystych stanowi podstawę do wykonywania
czynności notarialnych. Funkcje postępowania wieczystoksięgowego nie mogłyby
być realizowane bez czynności jakich dokonuje notariusz. W odniesieniu do księgi
wieczystej podstawę wpisu stanowią dokumenty, które obejmują treść czynności
prawnych. Jest to m. in. akt notarialny, albowiem jego forma została zastrzeżona
pod rygorem nieważności dla wielu czynności prawnych odnoszących się do nieruchomości (ustanowienie użytkowania wieczystego, umowa o dział spadku, umowa
przeniesienia własności)6.
Ponieważ postępowanie wieczystoksięgowe jest prowadzone przez wydziały ksiąg
wieczystych sądów rejonowych, notariusz jest „biernym obserwatorem przebiegu
postępowania, wywodzącego się z wniosku zawartego w akcie notarialnym. Nie został on wyposażony w żadne instrumenty prawne, które pozwoliłyby na aktywne
uczestnictwo w postępowaniu”7. Ustawodawca wyłączył notariusza z wszystkich
czynności powodujących skuteczność wniosku o wpis w księdze wieczystej. Jeżeli
wniosek zawiera błędy lub braki formalne obowiązanymi do poprawy lub uzupełnienia są strony, notariusz zaś ogranicza się wyłącznie do zamieszczenia wniosku
o dokonanie przez sąd wpisu. Notariusz składa wniosek o wpis do księgi wieczystej
w zastępstwie strony, ale nie jest jej pełnomocnikiem ustawowym8. Jeśli akt notarialny
odwołuje się do przeniesienia, zmiany albo zrzeczenia się prawa, które jest ujawnione
w księdze wieczystej, notariusz umieszcza w tymże akcie wniosek o dokonanie wpisu
w księdze wieczystej, natomiast wypis tego aktu przekazuje do sądu albo właściciel
nieruchomości, użytkownik wieczysty czy też wierzyciel. To zabezpiecza strony na
6. Por. M. Deneka, Księgi wieczyste. Zasady materialno prawne, Warszawa 2012, s.109-103.
7. R. Sztyk, Notariusz w postępowaniu wieczystoksięgowym, „Rejent” 1995, nr 6/50, s. 96.
8.	Por. A. Klich, Informatyzacja ksiąg wieczystych. Uwagi ogólne [w:] A. Marciniak (red.), Elektronizacja postepowania wieczystoksięgowego, Warszawa 2016, s. 56.
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wypadek gdyby notariusz nie dopełnił swoich obowiązków i nie umieścił w akcie
wniosku o dokonanie praw9. Notariusz nie może składać wniosku odrębnym pismem, musi to mieć miejsce tylko i wyłącznie w akcie notarialnym. Nie oznacza
to jednak, że tylko notariusz jest uprawniony do złożenia wniosku. Może to zrobić
każda osoba, na której rzecz ma być zrobiony wpis. Działanie notariusza ma na celu
wyłącznie doprowadzenie do skuteczności prawnej czynności, której dokonał. Takie
rozwiązanie przetrwało w ustawodawstwie od czasu, kiedy to księgi wieczyste były
prowadzone przez państwowe biuro notarialne, co dzisiaj w literaturze przedmiotu
jest oceniane jako brak szacunku w tamtym okresie dla instytucji ksiąg wieczystych10.
Jeżeli notariusz w akcie notarialnym popełni błąd uniemożliwiający dokonanie wpisu
w księdze wieczystej, to prawo o notariacie nie dopuszcza prostowania aktu. Jak stanowi art. 80§4 u.o.n W takiej sytuacji powinien powołać się na art. 77 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny11, który dopuszcza uzupełnienie, zmianę lub za
zgodą stron rozwiązanie zawartej umowy. Trzeba jednak podkreślić, że uzupełnienie
lub zmiana nie mogą zmieniać umowy w sposób istotny, np. zmiana rodzaju nieruchomości lub podmiotów nabywających prawa, w przeciwnym wypadku będzie ona
nieważna z mocy prawa. Dokonywane sprostowania nie mogą dotyczyć oświadczeń
stron i treści czynności, które określają jej typ oraz charakter stosunku prawnego12.
W sytuacji, gdy w akcie notarialnym pojawi się omyłka pisarska, błąd ortograficzny
czy też oczywisty błąd w wyliczeniu, notariusz nie może samodzielnie dokonywać
zmian bez udziału stron.
Inną sytuacją przedstawiającą związek notariusza z ustrojem ksiąg wieczystych
jest ta, w której dochodzi do niewłaściwej redakcji wniosku, wynikającej z niewłaściwej redakcji czynności notariusza. W takim wypadku notariusz jest obowiązany
do dokonania czynności prostujących w formie aktu notarialnego, które polegają na
poprawieniu samej czynności oraz sprostowaniu lub uzupełnieniu wniosku. Jak zauważa sąd apelacyjny „od momentu dokonania wpisu w księdze wieczystej, w zakresie,
9.	Por. R. Sztyk, Obowiązki notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym, „Rejent” 2001, nr 11/127,
s. 22.
10.	Por. R. Sztyk, Rola notariatu w przeobrażeniach gospodarczych jako gwarancja obrotu cywilnego,
„Rejent” 1995, nr 4/48, s. 86.
11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93.
12.	Por. S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach
wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 166.
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w jakim rodzi on domniemanie prawdziwości, uzyskuje on niezależny od przyczyny
wpisu byt prawny i jego „moc” jest zawsze taka sama, bez względu na prawidłowość
czynności stanowiącej jego podstawę”13.
Ustrój ksiąg wieczystych ogranicza notariusza do zadań wynikających z u.k.w.h.
Notariusz nie jest pełnomocnikiem, a ze względu na brak odpowiednich regulacji
nie ma prawa do wnoszenia odwołania nie otrzymuje odmów wpisów, postanowień,
czy zawiadomień o wpisach, które są wynikiem wniosków zawartych w aktach notarialnych. W tym miejscu warto zauważyć, że niekiedy notariusze podejmują się
czynności, do której nie są zobligowani ustawą, za którą nie otrzymują wynagrodzenia, a która wywodzi się z ich własnej inicjatywy, tzn. sporządzają odwołania na
postanowienia sądu, który rozpatrywał wniosek będący częścią aktów notarialnych
przez nich sporządzanych14.

Elektroniczna księga wieczysta i elektroniczny wniosek
wieczystoksięgowy
Zachodzące w ostatnich latach zmiany przepisów umożliwiły przeglądanie ksiąg
wieczystych bez wychodzenia z domu, a także składanie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który podsiada moc dokumentu wydawanego przez sąd. Ponadto można uzyskać wyciąg z księgi wieczystej,
a także (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) zweryfikować dokumenty
w sposób umożliwiających ustalenie faktu ich wydania przez Centralną Informację
Ksiąg Wieczystych i sprawdzenia, czy treść dokumentu nie uległa zmianie od czasu
wydania tego dokumentu15. Elektroniczna Księga Wieczysta (dalej: EKW) umożliwia
bezpłatne zapoznanie z jej treścią każdej osobie, która zna numer księgi. Ten informatyczny system jest jedynym prawnie obowiązującym źródłem informacji o treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez sądy powszechne. Zapisu elektronicznej
księgi wieczystej dokonują sędziowie oraz referendarze sądowi. Jak stanowi § 11 pkt
1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie

13. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt I ACa 734/13.
14. Por. R. Sztyk, Notariusz…, s. 95.
15.	Por. [b.a], Informacja o prawnych aspektach korzystania z systemu EKW, https://ekw.ms.gov.pl/
eukw_og ol/ pomoc/wprowadzenie.pdf, dostęp: 18. 05. 2017.
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zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym16 na
numer księgi wieczystej składa się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych
sądu rejonowego, w którym księga została założona; numer według repertorium ksiąg
wieczystych oraz cyfra kontrolna.
System teleinformatyczny służy nie tylko przeglądaniu ksiąg wieczystych, ale jest
dla notariusza przede wszystkim narzędziem do złożenia e – wniosku o wpis, do
czego zobowiązał go ustawodawca nowelizując art. 626§1 k.p.c. Aby notariusz mógł
korzystać z systemu teleinformatycznego wymaganym jest posiadanie konta użytkownika, które wymusza konieczność posługiwania się podpisem elektronicznym
z kwalifikowanym certyfikatem. W momencie zakładania konta system sprawdza
podmiot, który będzie składał wniosek w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. Ponadto system pozwala na skontrolowanie uprawnień zawodowych
zainteresowanego notariusza.
Interaktywny formularz dający początek elektronicznemu postępowaniu wieczystoksięgowemu zawiera następujące dane: numer księgi wieczystej, w której ma być
dokonany wpis, podmiot składający wniosek, uczestnicy postępowania, podstawa
wpisu, opisująca żądanie wniosku, dział umieszczenia wzmianki o wniosku, dokumenty, które będą dołączone do wniosku, wysokość opłaty od wniosku.
Umieszczenie e-wniosku w przepisach prawa jest uznawane za odrębny rodzaj
czynności notarialnej o czym stanowi art. 79 pkt 8a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie17 (dalej: u.o.n.), której notariusz dokonuje z urzędu (art. 92§4 u.o.n.
w zw. z art. 6264§3 k.p.c.). Za chwilę wpływu wniosku uznaje się godzinę i minutę,
w której w danym dniu wniosek wpłynął do sądu (art. 6266§1 k.p.c.), natomiast skutkiem umieszczenia wniosku w systemie jest zaznaczenie w odpowiednim dziale księgi
wieczystej numeru wniosku (art. 6267§2 k.p.c.). Przesyłanie e-wniosku dokonuje się
z tytułu sprawowanej przez notariusza jurysdykcji prewencyjnej, która zobowiązuje
go do czuwania, aby strony spełniły swój obowiązek jakim jest niezwłoczne złożenie
wniosku przez właściciela nieruchomości o ujawnienie swojego prawa w księdze
wieczystej (art. 35 pkt 1 u.k.w.h.). Dzięki temu zostaje zrealizowana zasada zgodno-

16.	Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, Dz. U. 2013 r., poz. 1411.
17. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. 1991 r., Nr 22, poz. 91.
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ści treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym18. Wersja elektroniczna wniosku
musi spełniać wymogi dokumentu elektronicznego, tj. stanowiącego odrębną całość
znaczeniową zbioru danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej
i zapisanego na informatycznym nośniku danych (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne19).
Wniosek musi zawierać wszystkie elementy pisma procesowego, które są wymienione
w art. 125§21 k.p.c. oraz posiadać podpis elektroniczny. Wniosek uwzględniający
wskazane wymogi ma takie same znaczenie jak pisemna forma oświadczenia woli20.

Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego drogą
elektroniczną
Notariusz jest uprawniony do wszczynania postępowania przy pomocy systemu informatycznego, albowiem jest podmiotem, który najczęściej wszczyna postępowanie
wieczystoksięgowe21. Złożenie e – wniosku nie przyznaje notariuszowi legitymacji
czynnej, lecz tylko „inicjuje postępowanie w ramach ustawowego obowiązku zabezpieczania bezpieczeństwa obrotu rozumianego jako zapewnienie zgodności wpisu
z rzeczywistym stanem prawnym”22. Należy jednak zauważyć, że notariusz nie tylko
przekazuje wniosek, albowiem aby tego dokonać musi być on najpierw sporządzony,
a więc należy określić treść żądania, co jest ustawowym obowiązkiem notariusza, a nie
wnioskodawcy czy jego pełnomocnika. Dopiero w momencie wpływu i zarejestrowania e – wniosku w sytuacji, gdy konieczne jest poprawienie lub jego uzupełnienia
czynności tych dokonuje wnioskodawca.
Podstawową czynnością wszczynającą przed właściwym sądem postępowanie
wieczystoksięgowego jest przesłanie wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o wpis w księdze wieczystej. Dopiero po zarejestrowaniu e-wniosku następuje
wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego. Przed stworzeniem EKW notariusz był
18.	Por. A. Oleszko, R. Pastuszko, Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi
wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe, Warszawa 2016, s. 30-32.
19.	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, Dz. U. 2014 r., poz. 114.
20.	Por. A. Maziarz Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną, [w:] A. Marciniak
(red.), Elektornizacja…, s. 70.
21.	Por. T. Demendecki, Komentarz do art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] A. Jakubecki
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. 2, Warszawa 2017, s. 1056.
22. A. Oleszko, R. Pastuszko, Prawo o notariacie…, s. 62.
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obowiązany dokonać tej czynności w terminie 3 dni od daty sporządzenia aktu notarialnego. Zasada ta obowiązuje nadal jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu
w księdze wieczystej nie są sporządzone w postaci elektronicznej (art. 6264 §3 k.p.c.).
Natomiast w przypadku korzystania z systemu, notariusz musi nie później niż w dniu
sporządzenia aktu wprowadzić do niego wniosek. Utrwalona praktyka sądów wieczystoksięgowych ukazuje, że poza wypisem aktu składa się również pełnomocnictwo
materialno-prawne udzielone do danej czynności prawnej, mimo że pełnomocnictwo
nie stanowi podstawy wpisu w rozumieniu art. 6268§2 k.p.c. Złożenie wniosku o wpis
w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe jest uznawane za złożenie wniosku przez
stronę czynności notarialnej (art. 92 §4 u.o.n.). System automatycznie weryfikuje
wniosek sprawdzając czy wskazana księga wieczysta istnieje oraz czy są wymagane
dokumenty. W tym miejscu warto dodać, że co do zasady dokumenty nie mają mieć
postaci elektronicznej, a wyjątkiem jest sytuacja, w której dokumenty pierwotnie
będą miały postać elektroniczną.
Wniosek musi spełniać określone wymogi formalne i musi być złożony przez
podmioty do tego uprawnione, tj. przez notariusza, komornika i naczelnika urzędu
skarbowego. Pozostałe podmioty składają wniosek składają nie za pośrednictwem
systemu lecz w tradycyjny sposób na formularzu urzędowym. To powoduje, że mamy
do czynienia z dualizmem postępowania wieczystoksięgowego. Postępowanie wszczęte drogą elektroniczną jest prowadzone w systemie informatycznym, zaś dla tych
wnioskodawców, którzy korzystali z formy papierowej postępowanie jest prowadzone
w sposób tradycyjny23. Wniosek, który zostanie pozytywnie zweryfikowany, uważany
będzie za złożony. System generuje potwierdzenie złożenia wniosku, które notariusz
otrzymuje na swoje konto, podobnie rzecz się ma w przypadku wniosku, który nie
został pozytywnie zweryfikowany. Wniosek skutecznie złożony za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, będzie podlegał wydrukowaniu i dołączeniu do akt
księgi wieczystej, które na razie nadal będą prowadzone w sposób tradycyjny.
Na mocy art. 7 §2 u.o.n e-wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega opłacie
sądowej, która jest pobierana przez notariusza, a jej wysokość wskazana we wniosku
o wpis w księdze wieczystej wysokość. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania
23. Por. A. Maziarz, Wszczęcie postępowania…., s. 68.

91

Czynności elektroniczne notariusza…

w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od
uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę
sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.
Inicjowanie postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pozwala na rozwiązanie ważnej kwestii jaką jest chwila wniesienia do sądu wniosku,
co nie pozostaje bez znaczenia przy określaniu pierwszeństwa praw ujawnionych
w księdze wieczystej. Ustawodawca przyjął, że chwilą wpływu wniosku o wpis złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jest godzina, minuta i sekunda
zamieszczenia wniosku w systemie, a nie tylko godzina i minuta, jak ma to miejsce
w przypadku wniosków wpływających doznał, że sądu „tradycyjnie”. Taka dokładność
pozwala uniknąć sytuacji, w której mógłby być złożony więcej niż jeden wniosek w tej
samej chwili24. Jeżeli księga wieczysta prowadzona jest w systemie informatycznym,
podpisany przez sędziego lub referendarza wpis jest uznany za dokonany z chwilą jego
zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (art. 6268 §8 k.p.c.)25. Notariusz
składa wniosek nie tylko w ramach sporządzonego aktu notarialnego uwzględniającego daną czynność prawną, ale zgodnie z art. 92 §4 u.o.n. może również na żądanie
strony dokonać w księdze wieczystej innego wpisu związanego z dokonaną czynnością.
Jak stanowi art. 6265 k.p.c. oraz art. 42 u.k.w.h. cofnięcie wniosku o wpis prawa
własności nie jest możliwe jeżeli z treści wniosku i załączonych dokumentów wynika,
że nastąpiła zmiana prawa własności. Sąd rozpatrujący daną sprawę musi dokonać
oceny zasadności wniosku, a w sytuacji ustalenia, że wpis nowego właściciela jest
zasadny, dokonać wpisu mimo cofnięcia wniosku o wpis. W sytuacji, w której sąd
oceni, że wniosek o wpis nowego właściciela jest niezasadny, sąd wydaje postanowienie o dopuszczalności cofnięcia wniosku i umarza postępowanie w oparciu o art.
355§ 1 k.p.c. Poza wnioskiem o wpis prawa własności cofnięcie wszystkich innych
wniosków jest możliwe. W takim wypadku sąd zawiadamia o cofnięciu wniosków
na rzecz której wpis nastąpi oraz osobę, której prawo będzie dotknięte wpisem26.
Brak możliwości cofnięcia wniosku o wpis prawa własności w sytuacji, gdy nastąpiła
zmiana tego prawa, ma służyć uniknięciu powstawania niezgodności stanu prawnego
ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
24.	Por. R. Jabłoński, Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, http://notariusz-jablonski.pl/
elektroniczne-postepowanie-wieczystoksiegowe/, dostęp: 26. 05. 2017.
25. Por. M. Deneka, Księgi wieczyste…, Warszawa 2010, s. 117.
26. Por. E. Warzocha, Przeszkody do wpisów w księdze wieczystej, „Rejent” 1996, nr 7-8, s. 67-68.
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Zaangażowanie środków finansowych z budżetu państwa oraz środków zaczerpniętych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, umożliwiło skuteczne wprowadzenie zmian w odniesieniu do postępowania wieczystoksięgowego. Obywatele i podmioty uprawnione mają ułatwiony
dostęp do ksiąg wieczystych, zaś wprowadzenie obowiązku składania wniosków o wpis
drogą elektroniczną oraz umożliwienie automatycznego zamieszczania wzmianek
wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wpłynęło na szybsze
załatwienie sprawy, ułatwiło dostęp do sądu oraz zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Złożenie e-wniosku umożliwia automatyczne
zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych
niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, prowadzącego np. do zmiany właściciela nieruchomości, co chroni przed sprzedażą tej samej nieruchomości dwa razy.

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
Zgodnie z art. 244 §1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie
przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie
ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Dokumentami, o których mowa we wskazanym artykule, które stanowią podstawę wpisu
w księdze wieczystej, a więc potwierdzają rzeczywisty stan prawny nieruchomości
są orzeczenia sądu oraz dokumenty stwierdzające dokonanie czynności prawnej
takie jak: akt notarialny i decyzje administracyjne np. w sprawach o wywłaszczenie.
W przypadku wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości podstawę
wpisu może stanowić wyłącznie oświadczenie właściciela o ustanowieniu takiego
prawa. Spośród różnych kryteriów podziału wpisy w księdze wieczystej dzielą się na
obligatoryjne i fakultatywne. Te pierwsze mają miejsce wtedy, gdy prawo nakazuje ich
dokonanie. Przykładem tego jest art. 92§4 u.o.n., który stanowi, że jeżeli akt notarialny
w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego
w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze
wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby
dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający
akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu
w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego […]. Innym podziałem funkcjonującym w literaturze przedmiotu jest rozróżnienie wpisów na deklaratywny i konstytutywny. Ten pierwszy „po93
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lega na ujawnieniu w księdze wieczystej dokonanego już faktu podlegającego wpisowi,
np. przejście prawa własności nieruchomości na podstawie dokonanej w wymaganej
przez prawo formie czynności zobowiązująco-rozporządzającej lub rozporządzającej
w wykonaniu wcześniej istniejącego zobowiązania”27, tzn. z chwilą zawarcia umowy
następuje przeniesienie własności nieruchomości, a chwila wpisu do księgi nowego
właściciela nie ma na to żadnego wpływu. Drugim rodzajem wpisu w ramach wskazanego podziału jest wpis konstytutywny, który stanowi przesłankę zaistnienia faktu
podlegającego wpisowi. Na podstawie art. 29 u.k.w.h. można uznać, że konstytutywność wpisu oznacza, że zamierzony skutek nastąpi dopiero w chwili wpisu w księdze,
ale od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu28.
Jeżeli przepisy szczególne przewidują, że pisma wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego, to pisma niewniesione w ten sposób nie wywołują
skutków prawnych. Obecnie wniosek o wpis nie jest umieszczany w treści aktu notarialnego, lecz ma postać pisma procesowego, które jest składane drogą elektroniczną.
Jest to odrębna czynność notarialna, która jest ujawniona w repertorium A – w miejscu gdzie chronologicznie są wymienione wszystkie dokonane czynności notarialne29.
Aby akt notarialny mógł stanowić podstawę wpisu musi w swojej treści zawierać wskazanie wnioskodawcy i uczestników postępowania. Ponadto zgodnie z art. 62612 §5 k.p.c.
w akcie należy wskazać adresy do doręczeń osób, na których rzecz jest lub ma być
wpisane prawo lub roszczenie. Akt notarialny musi zawierać treść żądania wniosku,
a więc czy żądanie przeniesienia, zmiany, zrzeczenia się prawa ujawnionego w księdze
wieczystej, ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu lub obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości (art. 92§4 u.o.n.). Kolejnym elementem poprawnie
przygotowanego aktu jest wykaz dokumentów, które notariusz przekaże do wydziału
ksiąg wieczystych po zgłoszeniu wniosku o wpis w systemie informatycznym. „Celem
kategorycznego nakazu dołączania dokumentów do wniosku jest zapewnienie sprawności działania sądu prowadzącego księgi wieczyste i zapewnienie ich przejrzystości”30.
Akt notarialny musi również dokumentować uiszczenie opłaty sądowej i wskazywać
podstawę prawną jej poboru. Jeżeli któryś z uczestników postępowania zrzeknie się
27. P. Biernacki, G. Mikołajczuk, Wniosek…, s. 19.
28. Por. tamże, s.18-19.
29.	Por. A. J. Szereda, Czynności notariusza poprzedzające złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej,
[w:] A. Marciniak (red.), Elektronizacja…., s. 88-89.
30. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 marca 2005 r. sygn. akt: III CK 233/04.
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zawiadomienia o wpisie (art. 62610 §1 k.p.c.) notariusz umieszcza taką informację
w akcie. Natomiast w sytuacji, w której notariusz zostanie poinformowany o posiadanym koncie w systemie informatycznym i uczestnik wyrazi wolę otrzymania zawiadomienia o wpisie w formie elektronicznej wtedy należy umieścić w akcie żądanie
dokonania doręczenia na wskazane konto utworzone w systemie31.
Może się zdarzyć, że dokonanie zmiany treści w księdze wieczystej nie będzie
wynikało wprost z aktu notarialnego i w takiej sytuacji notariusz jest obowiązany
złożyć w sądzie (poza wypisem aktu notarialnego) dokumentu stanowiącego podstawę
wpisu. Oznacza to, że notariusz musi otrzymać odpowiedni dokument, aby mógł
zgłosić żądanie we wniosku i złożyć w sądzie dokument stanowiący podstawę wpisu32.

Podsumowanie
Na postępowanie wieczystoksięgowe składa się szereg czynności procesowych, które
zmierzają do rejestracji wpisu w księdze wieczystej, dzięki czemu każda osoba zainteresowana ma prawo wglądu do ewidencji praw rzeczowych na nieruchomości, co
pozwala ujawnić jej stan prawny. Celem tego postępowania jest urzeczywistnienie
norm prawnych, które są uregulowane prawem cywilnym.
Utworzenie systemu informatycznego miało zastąpić papierową formę ksiąg
wieczystych elektroniczną wersją przy jednoczesnym stworzeniu ogólnokrajowej
i jednolitej bazy, a także przy połączeniu biurowości z systemem wpisów do elektronicznych ksiąg. Przyczyniło się to m.in. do zgłębienia problematyki informatyzacji
postępowania cywilnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności elektroniczne notariusza w tymże postępowaniu. Notariusz jest uprawniony do wszczynania
postępowania przy pomocy systemu informatycznego, albowiem jest podmiotem,
który najczęściej wszczyna postępowanie wieczystoksięgowe. Notariusz będąc uznawanym za podmiot publiczny dokonuje czynności elektronicznych ściśle związanych
z instytucją ksiąg wieczystych. Na mocy obowiązującego prawa jest on zobligowany
do składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dwóch wniosków, tj.
wniosku o wpis do księgi wieczystej, a także wniosku o założenie księgi wieczystej.

31. Por. A. J. Szereda, Czynności notariusza…, s. 90-91.
32. Por. tamże, s. 91.
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Streszczenie
Czynności elektroniczne notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym
Na postępowanie wieczystoksięgowe składa się szereg czynności procesowych, które
zmierzają do rejestracji wpisu w księdze wieczystej dzięki czemu każda osoba zainteresowana ma prawo wglądu do ewidencji praw rzeczowych na nieruchomości, co
pozwala ujawnić stan prawny.
Utworzenie systemu informatycznego miało na celu zastąpienie papierowej formy
ksiąg wieczystych elektroniczną wersją przy jednoczesnym stworzeniu ogólnokrajowej
i jednolitej bazy, a także połączeniu biurowości z systemem wpisów do elektronicznych
ksiąg. Przyczyniło się to do zgłębienia problematyki informatyzacji postępowania
cywilnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności elektroniczne notariusza
w tymże postępowaniu. Notariusz jest uprawniony do wszczynania postępowania
przy pomocy systemu informatycznego, albowiem jest podmiotem, który najczęściej
wszczyna postępowanie wieczystoksięgowe.
Notariusz będąc uznawanym za podmiot publiczny dokonuje czynności elektronicznych ściśle związanych z instytucją ksiąg wieczystych. Na mocy obowiązującego
prawa jest on zobligowany do składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dwóch wniosków, tj. wniosku o wpis do księgi wieczystej, a także wniosku
o założenie księgi wieczystej.
Słowa kluczowe: postępowanie wieczystoksięgowe, informatyzacja, notariusz, księga
wieczysta, akt notarialny, wpis do księgi.

Summary
Electronic notarial activities in the real estate register proceedings
Real estate register proceedings consist of a series of procedural acts aimed at registering an entry in the real estate register, thus granting the interested party the right
to access the property rights of a real estate, which reveal its legal status.
The creation of an IT system was aimed at replacing the paper form of real estate
registers with electronic registers, and creating a national, uniform base, as well as
combining office administration with entries in electronic registers. This led to an
increase in the study of digitalization of civil proceedings, including the digitalization
of real estate register proceedings, with particular focus on the electronic notarial acts
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therein. The notary is authorized to initiate proceedings using the IT system, as he/
she is the person who initiates real estate register proceedings most often.
A respected public person, the notary performs electronic acts strictly related to the
institution of real estate registers. Pursuant to the applicable law, he/she must submit
two applications using the IT system, i.e. an application for an entry in the real estate
register and an application for the creation of a real estate register.
Keywords: real estate proceedings, digitalization, notary, real estate register, notarial
act, entry in the register.
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Zabór Galicji oraz organizacja jego struktur
i podział administracyjny
Robert Zawisza1

Wstęp
Następstwem I i III rozbioru Rzeczpospolitej szlacheckiej było przejęcie przez Austrię
we władanie jej południowych ziem, którym nadano nazwę Królestwo Galicji i Lodomerii. Zagarnięte ziemie stanowiły największą wielonarodowościową prowincję
monarchii habsburskiej. Okres rządów austriackich uczynił Galicję typowo peryferyjną, skazując ją na stagnację, tak gospodarczą, jak i społeczną. Ziemie te zostały
oderwane od Polski zbyt wcześnie, ażeby doświadczyć efektów pozytywnych reform
doby stanisławowskiej, a zbyt późno weszły w skład monarchii habsburskiej, aby
zostały objęte reformami światłego absolutyzmu, których zdołały doświadczyć kraje
austriackie, czeskie i węgierskie. Ponadto pozbawiona tradycyjnych rynków zbytu,
nękana kolonialną polityką Wiednia w szczególności wysokimi podatkami oraz coraz
większym poborem rekrutów do cesarskiej armii, nie uwzględniana przy inwestycjach, Galicja stawała się jedną z najbardziej zacofanych i najbiedniejszych prowincji
cesarstwa z rozbudowaną i sprzyjającą takiemu stanowi rzeczy administracją.

Zabór Galicji
Austria Wobec Rzeczypospolitej szlacheckiej prowadziła obłudną i dwuznaczną politykę, chociaż oficjalnie deklarowała neutralność, to jednak ona zapoczątkowała zabór
ziem polskich. Jeszcze przed I rozbiorem, bo już w 1769 roku zajęła starostwo spiskie
w skład którego wchodziło 13 miast i 15 wsi, a w 1770 roku powiększyła zajęte tereny
o południowe części starostw: czorsztyńskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego.
Latem 1772 roku, Prusy i Rosja zawierając w Petersburgu porozumienie dotyczące
rozbioru Polski, zaprosiły również Austrię do udziału w tym niecnym przedsięwzięciu.
Wprawdzie Maria Teresa początkowo nie była przychylna tejże propozycji, ale po
namowie jej syna i współregenta Józefa II, a także z obawy przed znacznym wzmocnieniem się pozycji Prus i Rosji, które były zdecydowane dokonać rozbioru Polski
bez względu na decyzję Austrii, cesarzowa przyjęła propozycję Fryderyka II i carycy
Katarzyny II. I tak 14 maja 1772 roku oddziały armii austriackiej przekroczyły granicę
1. Mgr Robert Zawisza, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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Polski. Wykorzystując sytuację niedoprecyzowania położenia granic pomiędzy zaborcami, wojska austriackie starały się zawładnąć jak największym obszarem. Według
wstępnych ustaleń granica na wschodzie miała przebiegać wzdłuż rzeki Podhorce,
ale nie mogąc znaleźć rzeki o takiej nazwie, (gdyż prawdopodobnie chodziło o rzekę
Seret) oddziały austriackie tym sposobem zawędrowały aż do Zbrucza. Wojska austriackie na swojej drodze nie napotykały żadnych trudności, ani też oporu ze strony
polskiej. Społeczeństwo polskie było zmęczone i wyczerpane na skutek kilkuletnich
walk prowadzonych przez konfederatów barskich z oddziałami koronnymi, a w głównej mierze rosyjskimi. Dla ludności cywilnej, która i tak zmuszona była utrzymywać
walczące wojska, zamiana okupanta rosyjskiego na austriackiego nie wnosiła nic
szczególnego, to też ten stan rzeczy przyjęła ze spokojem2.
Ziemie, które przypadły Austrii na mocy traktatów rozbiorowych z 1772 roku to:
część małopolski bez Krakowa, prawie cała Ruś Czerwona wraz z Lwowem, Haliczem
i Przemyślem, część Podola oraz część Wołynia. Łączny obszar zagarnięty przez Austrię
obejmował 83 000 km2, zamieszkiwany przez 2 650 000 obywateli różnych narodowości. Zachodnią część zaboru, najbardziej zaludnioną zamieszkiwała ludność polska,
natomiast w części wschodniej przewaga była ludności ruskiej unickiego wyznania3.
Tak oto brzmiał zapis w akcie prawnym z dnia 11 września 1772 roku wydanym
przez cesarzową Marię Teresę w sprawie granic zaboru ziem polskich przez Austrię:
„Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy lub wiedzieć będzie
należało, uniwersał ten widzącym, czytającym albo czytających słyszącym My, z Imperatorowej Rosyjskiej i Króla Pruskiego Dworem złączywszy się, radę uczyniliśmy,
które z osobna Nam do niektórych tego Królestwa prowincyj z dawna należą prawa,
one odzyskać i rzecz samę teraz odebrać. My ten kraj jako cząstkę prawom naszym
powinną wojsku naszemu objąć kazaliśmy, który w następujących granicach zawiera
się. Prawy Wisły brzeg od księstwa Śląskiego powyżej Sandomierza aż dotąd, gdzie
się z Sanem łączy. Stamtąd postępując przez Frankpol ku Zamościowi i Rubieszowi,
aż do rzeki Bug; potem poza Bugiem wedle właściwych granic Czerwonej Rusi, skąd
się Wołyń i Podole dzielą, aż do granic Zbaraża, stamtąd prosto do Dniestru, z małą
cząstką Podola, która potokiem Podrocze zwanym przerzyna się, gdzie w Dniestr
wpada, na koniec granice, które Pokucie od Mołdawi odgraniczają…”4.
2. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 5 - 8.
3. Tamże, s. 12.
4. Cyt. za: S. Grodziski, W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 18 – 19.
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Fot.1. Mapa Królestwa Galicji i Lodomerii 1777 – 1782, źródło: http://www.wikiwand.com/pl/
Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii, pobrano 2017- 07-01

Rosjanie, którzy pomimo podpisania traktatu określającego dokładny przebieg
granic rozbioru w dniu 5 sierpnia, raczyli opuścić Lwów dopiero w dniu 15 września
i z tym dniem do miasta wkroczyły oddziały generała Andreasa Hadika, a dzień później Lwów opuścili żołnierze polskiej armii koronnej. Od tego momentu całkowita
władza nad miastem spoczęła w rękach Austriackich. Generał Hadik zaplanował na
dzień 4 października 1772 roku uroczystą instalację rządu we Lwowie w której udział
obowiązkowo miały wziąć władze miasta oraz mieszkańcy. Zarówno jedni jak i drudzy
mieli nabyć poprzez uczestnictwo w tej uroczystości przeświadczenie, że należąc do
grona „poddanych świętego Cesarskiego Majestatu, szczęśliwy los wygrali”5. Lwowska
5. Cyt. za: Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 9.
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Rada Miejska w odpowiedzi na „zaproszenie” do udziału w tej ceremonii wystosowała
do gen. Hadika memoriał, m.in. takiej treści: „jakkolwiek osoby reprezentujące Majestat Cesarsko-Królewski godne są najwyższych zaszczytów nie tylko w tem mieście,
ale i we wszystkich częściach świata, to jednak ze względu na to, że akt ten zdąża do
uznania nowego pana, my zaś zobowiązani jesteśmy przysięgą na wierność Stanisławowi Augustowi, Polski królowi, od której to przysięgi, jak sądzimy, nikt nas nie może
zwolnić, jak tylko ten sam królewski Majestat, któremuśmy ją złożyli, miasto Lwów
nie może przysięgać nowemu władcy, skoro przysięgło już Najjaśniejszemu królowi
Polski”6. Ostatecznie jednak władze Lwowa wbrew swoim przekonaniom zmuszone
były jednak do wzięcia udziału w uroczystym osadzeniu nowego rządu, a w styczniu
1773 roku złożyły w końcu przysięgę wierności cesarzowej Marii Teresie7.
Natomiast 29 grudnia 1773 roku na całym terytorium Galicji zorganizowano uroczysty hołd galicyjskiej ludności na cześć cesarzowej Marii Teresy. W tym dniu we
Lwowie, stolicy Galicji zgromadzili się wszyscy hierarchowie stanu duchownego
oraz wybrani przedstawiciele stanu szlacheckiego, którzy w imieniu własnym, jaki
swoich poddanych składali uroczysta przysięgę cesarzowej. Również we wszystkich
miejscowościach Galicji do złożenia owej przysięgi na ręce urzędników cesarski,
zgromadzono mieszczan, chłopów i Żydów. Oczywiście była również grupa ziemian, a zwłaszcza konfederatów barskich, nie skorych do jakiejkolwiek przysięgi
Habsburgom, ale grożąc im zaborem dóbr, zmuszono ich do jej złożenia w terminie
późniejszym. Słowa przysięgi brzmiały następująco: „Ślubujemy i składamy cielesną
przysięgę Bogu Wszechmogącemu…, najjaśniejszej i niezwyciężonej księżnie i pani
Marii Teresie z łaski bożej cesarzowej rzymskiej… jako naszemu teraz najłaskawszemu królowi…, jako niemniej jej dziedzicom, dziedziców dziedzicom i podług
ustawy… następującym na tron obojga płci książętom prawdziwą dziedziczną cześć
oddawać, oraz także ślubujemy, iż…, każdego czasu wiernymi, posłusznymi i podległymi będziemy”8.
Pod koniec 1772 roku, choć nie było to dla zaborcy wcale łatwe, zostało ogłoszone
przez Wiedeń uzasadnienie praw Habsburgów do zagarniętych ziem. Uzasadnienie
to poparto mocno naciąganymi argumentami, a mianowicie, że korona czeska nadal
zachowała pretensje do nabytych legalnie przez króla polskiego w 1454 roku księstwa
6. Tamże.
7. Z. Fras, Galicja…, s. 8 - 12.
8. S. Grodziski, W Królestwie Galicji…, s. 20 – 21.
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oświęcimskiego i w 1494 roku księstwa zatorskiego, które to księstwa z czasem zostały
wcielone do województwa krakowskiego. Natomiast korona węgierska utrzymywała
pretensje do Rusi Czerwonej, gdyż była ona chociaż krótko, ale dwukrotnie zależna
od Węgier tj. w 1214 roku oraz w latach 1370-1387. Dokumentem w którym zawarto
wszystkie te uzasadnienia był „Wywód poprzedzający prawa Korony Węgierskiej do
Rusi Czerwonej i Podola, tak jako Korony Czeskiej do Księstwa Oświęcimskiego
i Zatorskiego” napisany przez hofarta Teodora Antoniego Rosenthala, kustosza Adama Kollara i protestanckiego rektora z Kieźmarku Josefa Benczury. Te roszczenia do
księstw oświęcimskiego, zatorskiego oraz do księstw ruskich Halicza i Włodzimierza, określono nową nazwą prowincji, jako Królestwo Galicji (Halicza) i Lodomerii
(Włodzimierza, księstwa oświęcimskiego i zatorskiego), chociaż najczęściej skracano
jej nazwę używając tylko pierwszego członu Galicja9.
Austria nie mogąc uczestniczyć w II rozbiorze Rzeczypospolitej w 1793 roku, gdyż
była pochłonięta wojną z Francją, swoje terytorium zdążyła jednak znacznie powiększyć dwa lata później, uczestnicząc w III rozbiorze Polski. Terytorium monarchii
zwiększyło się o pozostały obszar małopolski wraz z Krakowem oraz pozostałe części
województw sandomierskiego i ruskiego (dzisiejsza ziemia chełmska), jak również
o tereny leżące na lewym brzegu Bugu i prawym brzegu Pilicy i Wisły. W wyniku
tego rozbioru obszar zaboru austriackiego powiększył się o kolejne 47 000 km2 i o zamieszkujących go 1500 mieszkańców. Nowo zajętym terenom nadano nazwę Galicji
Zachodniej, a stanowisko jej gubernatora objął Johan Wenzel von Margelik baron
z łaski Józefa II, który z pochodzenia był Czechem, a z przekonania Niemcem. Był on
typowym przedstawicielem urzędniczej kasty, ponadto antysemitą, przeciwnikiem
duchowieństwa i nade wszystko nie był przychylny Polakom10.
Stanisław Wodzicki, naoczny świadek tamtych czasów, tak m. in. wypowiadał się na
temat rządów Margelika: „Urzędowanie Margelika było dość, ile pamiętam, znośne;
tylko nie umiał sobie dać rady z swoją niepokaźną facyjatą; jakoż ciągle się puszył
i nadymał, chcąc wszystkim imponować, ile że sobie nabił głowę wysokością zajmowanej pozycji, na której jednak jako parweniusz wobec naszych panów znaleźć się
nie umiał. Stąd śmiano się z niego i brano często na fundusz. Rzeczywiście pycha
w jakiś czas przyprawiła go o utratę rozumu. Sami nawet jego koledzy urzędnicy

9. Z. Fras, Galicja…, s. 12 -13.
10. Tamże, s. 13.
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poczęli postrzegać w nim niebezpieczne symptomata, których nie można było nazwać
prostymi dziwactwami lub śmiesznościami”11.
Jednak spośród zarządzających Galicją najbardziej w pamięci społeczeństwa polskiego zapisał się radca Franciszek Krieg, który do 1846 roku w zastępstwie pełnił
funkcje gubernialne. Pomimo, iż formalnie stanowisko gubernatora należało do arcyksięcia Ferdynanda d’Este, to rządy jednak sprawował sam Krieg. Była to wyjątkowo
niesympatyczna postać, nielubiana również w środowisku rodowitych Niemców.
Henryk Bogdański w swoim pamiętniku zawarł taki oto opis: „Franciszek baron
Krieg von Hochfelden, chodzący długi kościotrup, którego wysuszyła rozwiązłość bez
granic… nie chciał w zgrzybiałym już wieku dać się przez nikogo wyprzedzić w tworzeniu dalszych pomysłów na gnębienie nas, których już w początku bytu swojego
u nas dla czynionych mu wyrzutów przyjścia z obczyzny znienawidził… Nieugięty
jak grzbiet jego z wyschłym szpikiem, zimny jak jego trupie lice, na których nikt nie
widział nawet uśmiechu szyderstwa ani uczucia litości, a zarozumiały nad stanowisko
swoje, bez wyższego uzdolnienia”12.
Wracając do tematu sytuacji terytorialnej zaboru austriackiego, rozdzielność obu
Galicji Zachodniej i Wschodniej nie trwała zbyt długo, bo już w roku 1803 dokonano
połączenia obu Galicji w jedną. Kolejne zmiany terytorialne nastąpiły w 1809 roku na
skutek porażki jaką poniosła Austria w wojnie z Napoleonem i Księstwem Warszawskim. W wyniku tej przegranej ziemie zajęte przez zaborcę w czasie III zaboru, a więc
Galicję Zachodnią, jak również okręg zamojski zajęty w czasie I zaboru przyłączone
zostały do księstwa Warszawskiego. Natomiast Wieliczka stanowiła kondominium,
inaczej mówiąc stała się własnością wspólną. Galicja zubożała również o ziemie na
wschodzie, tracąc na rzecz Rosji okręg tarnopolski, zachowując w swych granicach
Brody. Sytuacja uległa diametralnej zmianie po kongresie wiedeńskim , który obradował w latach 1814-1815. Wszystkie trzy kraje zaborcze Rosja, Prusy i Austria,
które przewodziły zwycięskiej koalicji antynapoleońskiej nakreślały nie tylko kształt
terytorialny Europy, ale również decydowały o jej obliczu politycznym. Taki stan
rzeczy trwał przez wiele dziesięcioleci. Polacy jako wierni sojusznicy Napoleona, tym
razem znaleźli się na pozycji pokonanych. Zaborca austriacki na powrót odzyskał
obwód tarnopolski, Podgórze oraz nabył wyłączne prawa do Wieliczki. Natomiast
Kraków wraz z okręgiem krakowskim stał się wolnym miastem. Wspomniany wyżej
11. Cyt. za: S. Grodziski, W Królestwie Galicji…, s. 46.
12. Tamże, s. 47.
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kongres przywrócił monarchom z bożej łaski władzę w Europie i tym samym stary
porządek. Stąd też lata 1815-1848, czyli okres zdominowany przez arystokrację, kler
i wojsko, określany jest mianem Restauracji w Europie13.
W traktacie wiedeńskim podpisanym w 1815 roku wszyscy trzej zaborcy w obliczu państw europejskich złożyli deklarację, iż pomimo zagarnięcia ziem Polski
uszanują jej narodowość. Tymczasem dokonując niszczącej działalności państwa
polskiego nadal utrzymywali, że dla narodowości polskiej utworzą odrębne prawa
i instytucje, co w rzeczywistości okazało się tylko mrzonką. Tak naprawdę to jedynie
Carska Rosja dotrzymała złożonej deklaracji względem zagarniętych ziem polskich
w Królestwie nadając mu konstytucję. W przypadku Prus było już trochę gorzej,
gdyż jedynie poznańskie otrzymało skromną autonomię. Natomiast Galicja poza
bezprawną i sprzeczną z ustaleniami kongresu wiedeńskiego germanizacją nie nabyła
żadnego prawa na swoją korzyść. Niewywiązanie się władz austriackich z postanowień
traktatu wiedeńskiego mających charakter normy nadrzędnej dla wszystkich norm
niższego rzędu nie wyłączając kodeksu karnego, wywołało uzasadnione oburzenie
i roszczenia społeczeństwa polskiego wobec tejże władzy14.
W wyniku nieudanego powstania w 1846 roku, sprowokowanego de facto przez
policje państw zaborczych, doszło do likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej, która
to (po Szwajcarii, Wyspach Jońskich i Hamburgu) zajmowała czwarte miejsce wśród
republik Europy pod względem obszaru. W efekcie tych wydarzeń na prawie siedemdziesiąt lat zostały nakreślone nie tylko granice zaboru austriackiego, ale również
uległa zmianie nazwa urzędowa Galicji, przybierając nieco skomplikowaną formę:
Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim, tudzież
Wielkim Księstwem Krakowskim. Pomimo, iż Austria zajęła Galicję, to jednak nie
miała pewności co do tego, jak długo ją zachowa, a w dodatku musiała się liczyć z rewindykacyjną polityką państwa polskiego. Stąd też, do śmierci Marii Teresy (1780r.)
i objęcia władzy przez jej syna Józefa II, Austria trwając w tej niepewności starała się
wydobyć z zagarniętego terytorium jak najwięcej podatków oraz pozyskać jak największą liczbę rekrutów do cesarskiej armii. Mimo tak szeroko zakrojonego wyzysku
zalecano swoim urzędnikom, aby dokładali starań mających na celu pozyskanie zaufania miejscowej ludności. Jednak wcielenie w życie tych zaleceń przez urzędników nie
okazało się takie proste. Stanowiska urzędnicze Galicji w głównej mierze piastowali
13. Z. Fras, Galicja…, s. 13 – 15.
14. S. Grodziski, W Królestwie Galicji…, s. 152.
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Niemcy oraz zgermanizowani Czesi, którzy wysyłani do pracy na kresy obszernej
monarchii, za główny cel obierali sobie szybki awans i jeszcze szybsze wzbogacenie
się. Ich wysokie osobiste mniemanie i ślepa świadomość wyższości cywilizacyjnej
sprawiały, że ich stosunek do miejscowej ludności był wielce lekceważący, a wręcz
pogardliwy. Stąd też i stosunek galicyjskiej ludności, a przede wszystkim szlachty, był
proporcjonalnie odpowiedni, dla niej cesarscy urzędnicy w większej części wywodzący się z mieszczaństwa, to byli po prostu hołysze i karierowicze. Johan Anton hr.
Pergen, pierwszy gubernator Galicji w sporządzonej informacji do Wiednia stwierdził,
że zastał lud ciemny, niewykształcony kler oraz sobiepańską szlachtę. Tą przesadnie uproszczoną opinię przez kolejne długie lata nieprzerwanie powielali cesarscy
urzędnicy, a Józef II Habsburg, który swoje autokratyczne panowanie opierał na
biurokratycznym aparacie był wielce przekonany o ich kompetencjach i uczciwości15.
Do cesarza Józefa II w ogóle nie docierało, że społeczeństwo zagarniętych ziem
Galicji od wieków posiadało własną kulturę, własny język, głęboko zakorzenione
zwyczajowe prawo i przede wszystkim żyło własnym życiem. Taki stosunek władcy
uparcie wierzącego w skuteczną wszechwładzę prawną carskiej administracji i jej
pewny sukces w osiągniecie zamierzonych celów, dał się we znaki galicyjskiemu
społeczeństwu. Pod względem ilości wydanych aktów prawnych, Józefowi II aż do
czasu Wiosny Ludów nie dorównał żaden następujący po nim władca austriacki,
ani też żaden z jego poprzedników. Niechęć i brak entuzjazmu mieszkańców Galicji
do ukazujących się lawinowo nowych przepisów prawnych wywoływała u cesarza
zniecierpliwienie oraz nieprzychylność temu społeczeństwu16.
Zadaniem tej zaborczej armii urzędniczej było nie tylko kontrolowanie życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego, ale również życia prywatnego i obyczajów
poddanych. Proces poszerzenia kompetencji państwa wcielany był poprzez ograniczanie samorządom miast oraz szlachcie uprawnień zarówno gospodarczych, jak
i politycznych. Józef II kontynuując politykę swojej matki Marii Teresy, w ogromnym
pośpiechu - jak gdyby przeczuwał, że czas jego panowania nie będzie trwał zbyt
długo - dążył do zbudowania absolutystycznej oraz silnie scentralizowanej i na ówczesne czasy bardzo nowoczesnej monarchii. Chciał ujednolicić strukturę społeczną
i polityczną wszystkich królestw, które wchodziły w skład monarchii austriackiej, co
miało pozwolić na łatwe rządzenie całym mocarstwem z Wiednia. Józef II, zresztą
15. Z. Fras, Galicja…, s. 16-17.
16. S. Grodziski, W Królestwie Galicji…, s. 36.
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jak każdy reformator, był przekonany co do własnej wiedzy i sposobu uszczęśliwienia
poddanych. Mottem jego działań było: „Wszystko dla ludu, nic dzięki ludowi”17.
Wyznając tą zasadę dążył do poprawy warunków życia poddanym, miedzy innymi
poprzez rozwój oświaty, zmianę systemu prawnego i struktury społecznej. Jednak
w tak dalece zbiurokratyzowanym państwie jakim stała się Galicja, jakichkolwiek
reform można było dokonać jedynie poprzez wydawanie dekretów, edyktów, patentów,
czy rozporządzeń. To też i tak się stało, w pierwszej kolejności po napływie fali urzędników, napłynęła fala różnego rodzaju niezliczonych cesarskich aktów prawnych18.

Organizacja struktur i podział administracyjny
Rok 1773 przyniósł podział Galicji na 6 wielkich obwodów zwanych cyrkułami, które terytorialnie odpowiadały dawnym polskim województwom. Z kolei cyrkuły te,
składały się z tzw. dystryktów, które były odpowiednikami powiatów. Łącznie w skład
tych sześciu cyrkułów wchodziło 59 dystryktów. Po dziesięciu latach funkcjonowania administracji w takiej strukturze, na skutek deficytu niemieckich urzędników,
dokonano zmiany administracyjnej prowincji z dwustopniowej na jednostopniową.
Wynikiem tej zaś reorganizacji było utworzenie 18 cyrkułów obszarowo większych niż
w pozostałych prowincjach monarchii. Na czele każdego nowoutworzonego cyrkułu
stał starosta, którego zakres kompetencji był również odpowiednio poszerzony. Bezpośrednim zwierzchnikiem starostów, a zarazem najwyższym urzędnikiem kierującym
administracją i życiem politycznym w całej prowincji był gubernator, dysponujący
tzw. gubernium, czyli kolegialnym urzędem centralnym, którego głównym zadaniem
była kontrola władz lokalnych. Na stolicę prowincji obrano liczący niespełna 20 000
mieszkańców Lwów, chociaż władze austriackie rozważały również miasta Przemyśl
i Jarosław. Co prawda Przemyśl był usytuowany w centralnej części prowincji i nieco
w bliższej odległości od Wiednia, ale prawdopodobnie o wyborze zadecydowało malownicze położenie Lwowa na wzgórzach oraz jego wyjątkowy styl zabudowy. Od 1850
roku funkcję zwierzchnika administracji w prowincji pełnił mianowany przez cesarza
namiestnik cesarsko-królewski. Urząd namiestnika był powoływany tyko w większych
krajach koronnych, natomiast w mniejszych, takich jak np. Śląsk Cieszyński czy Bukowina na czele administracji stał prezydent. Namiestnikowi jako szefowi władz krajowych podległe było tzw. namiestnictwo, będące odpowiednikiem dawnego gubernium.
17. Cyt. za Z. Fras, Galicja…, s. 18.
18. Tamże, s. 17-18.
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Rok 1850 przyniósł kolejną reorganizację struktur administracyjnych polegającą na
przywróceniu administracji dwustopniowej. W skład Galicji wchodziło 19 cyrkułów,
którym łącznie podlegało 178 urzędów powiatowych z czego 110 na terenie Galicji
Wschodniej i 68 na terenie Galicji Zachodniej. Na przestrzeni lat 1850-1860 doszło do
podziału Galicji na dwa okręgi administracyjne: lwowski i krakowski. W skład okręgu
lwowskiego wchodziło 7 cyrkułów i podlegał on namiestnikowi, natomiast okręgiem
krakowskim kierował rząd krajowy. Nawet kiedy dokonano likwidacji odrębności
Galicji zachodniej to starosta krakowski i tak nadal zachował tytuł „delegata namiestnictwa”, co dawało mu znacznie szersze kompetencje od innych starostów. Nie były
to jednak jeszcze ostatnie zmiany jakie dokonywały się w galicyjskiej administracji.
W latach 60. XIX wieku na tle przekształceń ustrojowych monarchii, dotyczących
przechodzenia z systemu absolutystycznego do konstytucyjnego, nastąpiła kolejna
zmiana. Zmiana ta przyniosła likwidację cyrkułów i reorganizację sieci powiatów,
w wyniku czego powstało 79 powiatów kierowanych przez starostów19.
W 1865 roku okręgi będące dotychczas jednostkami organizacyjnymi przestały
istnieć, a ich kompetencje w znacznej części przejęły urzędy powiatowe. Przez jakiś
czas pozostali jeszcze kierownicy okręgów w roli organu nadzorującego powiaty
równocześnie pełniąc funkcję przewodniczących Komisji Uwłaszczeniowych. Definitywne zniesienie tychże pozostałości administracyjnych po okręgach nastąpiło
w 1867 roku. Trójstopniową administrację wyparła przeprowadzona bardzo konsekwentnie administracja dwustopniowa. Starostwa powiatowe odziedziczyły kompetencje, które przysługiwały istniejącym do tego czasu urzędom powiatowym oraz
starostwom okręgowym. Nadal jednak obowiązywała zasada, że starosta w powiecie
stanowi najniższą władzę w sprawach administracyjnych, których nie powierzono
innym władzom bądź organom. Pomimo utraty prawa decydowania w sprawach,
które zostały przekazane samorządom, głównie gminom, starosta zachował status
organu zwierzchniego i nadrzędnego nad gminami, a względem ich własnego zakresu
działania stanowił organ nadzorczy. Starosta miał zatem prawo uchylać, bądź zmieniać
orzeczenia organów gminnych będące w sprzeczności z obowiązującym prawem.
Ponadto posiadał prawo do nakładania kar na członków zarządów gminnych w przypadku nienależytego wypełniania przez nich obowiązków. Natomiast korzystając
z prawa bycia organem upoważnionym do przeprowadzania wyborów zarówno do rad
19. Z. Fras, Galicja…, s. 19.
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gminnych, powiatowych jak również do sejmu i izby poselskiej, jego zakres wpływów
natury politycznej był znaczący. Idąc dalej, chociaż starosta utracił zarząd szkolnictwem na rzecz Rad Szkolnych Obwodowych, to jednak zachował możliwości wpływu
na nie z tytułu pełnienia z urzędu funkcji przewodniczącego tej rady. Znacznemu
rozszerzeniu natomiast uległy kompetencje starosty w kwestii administracji podatków.
Do urzędów powiatowych została włączona administracja podatków bezpośrednich
jednocześnie bezpośrednio podporządkowana krajowej dyrekcji skarbu, która to
pozostawała pod kierownictwem namiestnika. Do istotnych zmian natomiast doszło
w kwestii kompetencji dotyczących wymiaru sprawiedliwości, przypisanych dawnym
urzędom powiatowym. Przy starostwach pozostało na podstawie dotychczasowych
przepisów zarówno orzecznictwo karno-administracyjne jak i szeroki zakres spraw
cywilnych. W przypadku wątpliwości co do określenia, czy dana sprawa powinna się
toczyć na drodze sądowej, czy administracyjnej, zastosowanie miał dekret kancelarii
nadwornej z 23 czerwca 1820 roku na mocy którego kwestię sporną rozstrzygało
namiestnictwo. Sąd Najwyższy zmienił te zasadę dopiero 1872 roku stwierdzając,
że rozstrzyganie wszystkich spraw cywilnych należy do kompetencji sądów, o ile nie
stanowi inaczej odmienne postanowienie. Sąd Najwyższy orzekł również, że od chwili
ustanowienia Trybunału Państwa, który został powołany miedzy innymi właśnie do
rozstrzygania tego typu sporów pomiędzy strukturami administracyjnymi a sądami,
powyższy dekret nie obowiązuje20.
Najniższymi szczeblami w hierarchii administracyjnej Galicji były gminy i obszary dworskie. „Powiatom podlegają wprost, jako najniższe szczeble administracyi
gminy i obszary dworskie. Gmin politycznych było w 1902 r. 6.225, z czego 2.491
(40%) w G. zachodniej, a 3.734 (60%) w G. wschodniej, gminy w G. wschodniej są
więc znacznie większe (przeciętnie po 15 km2) niż w zachodniej (przeciętnie po
9 km2 obszaru). Obszarów dworskich było 5.528 (zamieszkałych tylko 4.879), z czego
w G. zachodniej 2.041 (37%, zamieszkałych 1.711), a w G. wschodniej 3.483 (63%,
zamieszkałych 3.168)”21.
Starostowie zarządzali tzw. magistratami, stanowiącymi organy zarządu miast oraz
tzw. dominiami w skład których wchodziła jedna lub kilka wsi należących do jednego
właściciela. Każdą wsią natomiast zarządzał wójt wraz z przysiężnymi, których liczba
20.	K. Grzybowski, Galicja 1848-1914 historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Kraków – Wrocław – Warszawa 1959, s. 206-207.
21. F. Bujak, Galicya, T. 1, Rzeszów 2014, s. 47-48.
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uwarunkowana była wielkością danej wsi i wynosiła od dwóch do dwunastu. Wójta
wybierał dziedzic, zaś przysiężni wybierani byli przez wieś, czyli gromadę22.
Sądownictwo na ziemiach Galicji zorganizowane w okresie podziału na Galicję
Wschodnią i Zachodnią, zachowało podział na dwa trybunały apelacyjne drugiej
instancji we Lwowie i w Krakowie, aż do końca monarchii habsburskiej. Linia granicy
dzieląca Galicję na Wschodnią i Zachodnią biegła pomiędzy dwoma rzekami Sanem
i Wisłokiem. Przygraniczne powiaty Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów i Krosno
należały do Galicji Zachodniej liczącej łącznie 29 powiatów, natomiast Jarosław, Brzozów i Sanok były powiatami przygranicznymi należącymi do Galicji wschodniej liczącej
50 powiatów. Podział ten odzwierciedlał również podział pod względem narodowościowym, gdyż Galicję Wschodnią w większej części zamieszkiwała ludność ukraińska,
którą określano mianem „ludności ruskiej”, zaś Galicję Zachodnią zamieszkiwała
ludność polska. W skład okręgu Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie wchodziło
6 trybunałów obwodowych, czyli sądów kolegialnych I-szej instancji oraz 70 sądów
powiatowych. Okręg Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie stanowiło 10 sądów obwodowych i 118 sądów powiatowych. Jak podaje Franciszek Bujak, zapotrzebowanie
na instytucje sądownicze w tym okresie było niezwykle duże :„Mimo, że liczba sądów
powiatowych w Galicyi ciągle wzrasta (w ciągu ostatnich 10 lat przybyło 5), jest ich
jeszcze za mało w stosunku do liczby ludności i jej potrzeb. W okręgu wyższego sądu
krakowskiego jeden sąd pow. obsługuje przeciętnie 36 tys. ludności na przestrzeni 335
km2, a w okręgu lwowskiego sadu wyższego 41 tys. na przestrzeni 483 km2, gdy w całem
państwie na jeden sąd powiatowy przypada tylko 27 tys. mieszkańców i 311 km2”23.
Właściciele ziemscy przysługującą im z tytułu zwierzchnictwa nad poddanymi,
władzę sądowniczą mogli wykonywać tylko poprzez specjalnie do tego powołanych
urzędników, czyli tzw. justycjariuszy i mandatariuszy. Urzędy te funkcjonowały od początku lat 80. XVIII w. do połowy XIX w. Justycjariusza zatrudniał i opłacał dziedzic,
ale mimo to podlegał on cyrkułowi. Do kompetencji justycjariusza należało pełnienie
władzy sądowniczej na obszarze dominium, w głównej mierze zadanie to polegało na
nakładaniu kar oraz rozstrzyganiu sporów miedzy chłopami. Mandatariusz natomiast
pełnił obowiązki urzędnika administracyjnego najniższego szczebla24.

22. Z. Fras, Galicja…, s. 23 - 24.
23. F. Bujak, Galicya…, s. 48 - 49.
24. Z. Fras, Galicja…, s. 23-24
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Niezwykle interesującego opisu postaci mandatariusza, oraz specyfiki jego działania, dokonał Walery Łoziński w powieści pt. „Zaklęty Dwór” z 1859 roku, pisząc
m. in. tak: „Pomiędzy wszystkimi osobliwościami czysto galicyjskimi mandatariusz
był niezaprzeczalnie jedną z najciekawszych. Zajmował on tak szczególniejsze w społeczeństwie naszym stanowisko, a miał tak właściwy zakres działania, że koniecznie
musiał urobić się w pewien typ odrębny, przybrać pewne cechy i znamiona charakterystyczne. Na poły oficjalista prywatny, na poły urzędnik publiczny, tak niby
ni pies, ni ryba musiał całe życie chwiać się pomiędzy dwoma przeciwnymi siłami,
balansować w pośrodku dwóch przeciwległych ciężarów, kurczyć się między młotem,
a kowadłem. Płatny i zawisły od dziedzica, podległy władzy obwodowej, a przełożony
nad chłopem i Żydem, upadał pod brzemieniem potrójnych obowiązków. Musiał,
po pierwsze, dogadzać każdemu kaprysowi, każdemu zachceniu dziedzica, po wtóre,
mydlić ustawicznie oczy władzy, a po trzecie, skubać, co się dało, chłopa i Żyda; a najczęściej wszystkie te trzy obowiązki spływały się naraz. Na tym też właściwie polegał
cały talent, cała zręczność mandatariusza, aby w jednej i tej samej chwili pochlebić się
i jaśnie wielmożnemu panu, i zyskać reskrypt pochwalny od starosty, i jakąś okrągłą
sumkę, jakiś akcydensik nieszpetny capnąć do własnej kieszeni”25.
Pomimo iż Józef II włożył wiele wysiłku w austriacką reformę administracji w Galicji, to i tak okazała się ona bardzo nieudolna i zarazem kosztowna. Od lat 70. do 80.
XVIII w. prowadzona była również akcja osiedlania się na ziemiach Galicji w głównej
mierze niemieckich rolników i rzemieślników. Nazwana kolonizacją józefińską, była
kolejną falą napływu niemieckich osadników po urzędnikach i wojskowych osiedlających się na terenach Galicji, która również zaowocowała niepowodzeniem. W zamiarach Józefa II było jak najszybsze zgermanizowanie Galicji i tym samym zjednoczenie
jej z reszta monarchii. Chcąc zachęcić rzemieślników w głównej mierze protestanckich
do przesiedlenia się na tereny Galicji, oferowano im zwolnienie z obowiązku podatkowego oraz danin na okres 6 lat. To właśnie spośród tej grupy osadników wywodzili
się członkowie pierwszej Lwowskiej gminy protestanckiej powstałej w 1778 roku.
Chłopów, którzy przybywali z krajów niemieckich lokowano na dobrach kameralnych,
czyli w byłych królewszczyznach oraz w majątkach skonfiskowanych klasztorom.
Otrzymywali oni oprócz ziemi wraz z zabudowaniami gospodarczymi, żywy inwentarz,
ziarno na zasiew, a dodatkowo finansowano im z kasy państwa koszty poniesione na
25. W. Łoziński, Zaklęty Dwór, Kraków 1926, s. 30-31.
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podróż do nowego miejsca. Sytuacja ta uległa jednak zmianie ok. 1785 r., kiedy to
administracja nie była już w stanie zabezpieczyć odpowiedniej liczby gospodarstw na
przyjęcie nowych osadników, a także środki finansowe przeznaczane dotychczas na
ten cel zostały wyczerpane. Pomimo, iż liczba przybyszów zachęcanych korzystnymi
warunkami była coraz większa, musiano jednak wobec powyższego zakończyć proces
kolonizacji. Ogólna liczba rodzin ulokowana w Galicji w ramach kolonizacji opiewała
na ponad 3 tysiące, a w związku z tym, że rozlokowywane były w zwartych skupiskach,
tworzyły nowe wsie-kolonie. Co prawda większa część tych rodzin w drugim, bądź też
w trzecim pokoleniu uległa polonizacji. Przybysze z Niemiec nie cieszyli się zbytnio
sympatią ze strony miejscowej ludności. Galicyjscy chłopi traktowali ich nie tylko
jako innowierców, ale widzieli w nich przede wszystkim konkurentów i rywali w parcelacji dóbr kameralnych. W 1786 roku przybył do Galicji baron Johan Wenzel von
Margelik z misją sprawdzenia funkcjonowania urzędów cyrkularnych i jednocześnie
zmobilizowania do bardziej radykalnych reform urzędującego gubernatora Josefa hr.
Brygido, który będąc z usposobienia łagodnym i wyrozumiałym człowiekiem, cieszył
się uznaniem i dobrą opinią wśród miejscowej społeczności szlacheckiej. Baron Margelik spotykał się z reprezentantami wszystkich grup społecznych, pomijając jedynie
szlachtę, przez co dał wyraz swojego niezadowolenia z pozytywnych relacji tej grupy
do gubernatora, ponadto bardzo chętnie przyjmował wszelkiego rodzaju skargi płynące
pod adresem właścicieli ziemskich. Efektem tej inspekcji był memoriał, który przedłożył on cesarzowi w grudniu tegoż roku, a który to zawierał wyjątkowo negatywną
ocenę administracji w kwestii działań zmierzających do upodobnienia Galicji z innymi
krajami koronnymi. Zawarł w nim również zalecenia dotyczące m.in. zamknięcia
w Galicji klasztorów, zakazu posyłania dzieci do polskich szkół oraz wprowadzenia
języka niemieckiego jako jedynego języka urzędowego. Zalecenia te były oczywiście
po myśli Józefa II i bez jakiegokolwiek problemu zyskały jego zupełną aprobatę, czego
wyrazem było natychmiastowe wprowadzenie ich w życie. Nie był to jednak jedyny
napisany w tym tonie memoriał, bardziej krytycznym okazał się, pomimo iż Józef II
go nie zamawiał, dwutomowy memoriał pt. „Briefeüber den itzigen Zustand in Galizien”(Listy o obecnym położeniu Galicji), wydany anonimowo w Lipsku w tymże
samym 1786 roku. Jak się później okazało memoriał ten był autorstwa pochodzącego
ze Szwabii młodego prawnika Franza Krattera (1758-1830), będącego urzędnikiem
cesarskim najniższego szczebla. Pracował on we Lwowie jako poborca opłat koszernych
od Żydów. Swój przyjazd do Galicji, jak wielu mu podobnych młodych i ambitnych
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ludzi wiązał z karierą i szybkim dorobkiem. Rzeczywistość przyniosła mu jedynie
zawód i rozgoryczenie, którym ujście dał właśnie we wspomnianym memoriale nie
oszczędzając w nim ani własnych kolegów urzędników, ani też miejscowej społeczności
szlacheckiej i włościan. To rozgoryczenie dodatkowo spotęgowało niepowodzenie
w zabiegach o katedrę wydziału prawa na nowoutworzonym Uniwersytecie Lwowskim.
Wyrazem tej porażki był niewątpliwie, przedstawiony w sposób wyjątkowo krytyczny,
obraz kręgów profesorskich. Mimo wszystko, Kratter był najbardziej krytyczny wobec urzędników oskarżając ich o bezbożność, rozwiązły styl życia, który generował
długi, szorstkość oraz sprzedajność. Według Krattera, zaledwie tylko o co dziesiątym
urzędniku można było powiedzieć, że był uczciwy i należycie służył państwu. Chociaż
Franz Kratter swoim dziełem niezwykle bardzo mocno naraził się wpływowym urzędnikom i nie tylko, zamieszkał we Lwowie na stałe oddając się twórczości literackiej.
Spod jego pióra wychodziły nie tylko poematy, romanse i dramaty, ale pisał również
rozprawy statystyczne. W stolicy Galicji mieszkał także jego brat Ignacy, który prowadził znaną lwowską winiarnię oraz jego syn również o imieniu Franz, przez co często
utożsamiano go ze stryjem. Był on bardzo zdolnym urzędnikiem oraz założycielem
„Gazety Lwowskiej” w 1811 roku. Wśród urzędników cesarskich zarówno za panowania
Marii Teresy, jak i za rządów Józefa II nie zabrakło również prowadzących hulaszczy
tryb życia awanturników. Śmiało rzec można, że z powodzeniem uzupełniali galerię
XVIII wiecznych włoskich awanturników, takich jak Giovanni Giacomo Casanova, czy Alessandro di Cagliostro. Żywym tego przykładem był chociażby Rudolf hr.
Strassoldo, który w roku 1773 piastował stanowisko dyrektora urzędu dystryktowego
w Brodach. Tam też pozyskał opinię utalentowanego i pełnego inwencji urzędnika,
a przede wszystkim zasłynął z organizacji w dniu 29 grudnia 1773 roku hucznych
i pokaźnych rozmiarów uroczystości na cześć cesarzowej. Uroczystości w których
uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Brodów i nie tylko, począwszy od najdostojniejszych gości, aż po najniższe grupy społeczne, przybrały taki kunszt i taki rozmiar, że
wieść o nich dotarła aż do Wiednia. Ta wiernopoddańcza uroczystość została bardzo
wysoko oceniona przez władze w Wiedniu, w następstwie czego Strassoldo bardzo
szybko otrzymał awans na urząd starosty cyrkularnego we Lwowie. Tam też ożenił się
z hrabiną Szirmay, nadal wiodąc wesoły i hulaszczy styl życia, aż do roku 1782, kiedy
to ujawniono źródło finansowania tejże jego niezwykłej wystawności. Strassoldo pod
pretekstem podróży służbowej wyjechał z miasta pozostawiając w kasie urzędu cyrkularnego zadłużenie na kwotę 17442 złr (złotych reńskich), a w domu żonę nachodzoną
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przez niespłaconych rzemieślników i dostawców. Prawo przewidywało karę śmierci
już za sprzeniewierzenie kwoty w wysokości 150 złr z kasy państwowej, toteż trybunał
królewski na taką karę (oczywiście zaocznie) skazał hrabiego. Ponieważ Strassoldo był
nieosiągalny postanowiono powiesić na szubienicy portret skazanego, jednakże żona
wraz z rodziną wniosła protest, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem szlachcic mógł
być stracony tylko przy użyciu miecza. Oprotestowana przez rodzinę została też forma
kary polegająca na spalenia portretu, gdyż taki rodzaj stracenia był przypisany heretykom i fałszerzom pieniędzy. Wobec powyższego sprawa trafiła do samego cesarza,
który zarządził aby portret skazańca przybić do szubienicy, a wyrok w czterech językach
podać do publicznej wiadomości w prasie i na plakatach. Według niepotwierdzonych
informacji Strassoldo miał się ukryć w Konstantynopolu i przejść na islam. Tak oto
przedstawia się w skrócie jakże barwny obraz galicyjskiej administracji26.

Zakończenie
Galicja zazwyczaj kojarzy się z niewolą, konfliktami, utratą niepodległości, a nade
wszystko z biedą, prowincjonalnością i zaściankowością. Galicja, to dla wielu głównie spływające krwią pola bitewne Ostfrontu I wojny światowej. Ale jest też znaczna
grupa ludzi, która dostrzega również jej pozytywną stronę. Zapewne niejednokrotnie
mogliśmy usłyszeć, jak przedstawiciele starszego pokolenia wypowiadali słowa, że „za
Franciszka Józefa było lepiej” i nie były to puste słowa. Dzisiaj nazwa „Galicja” firmuje
różnego rodzaju, restauracje, stowarzyszenia, produkty, podkreśla regionalizm, zatem
fakt ten nadaje bardzo pozytywnego znaczenia dla nazwy tamtego okresu i tym samym
dla ogółu ówczesnych wydarzeń. Niektórzy historycy i pasjonaci historii sprzeciwiają
się takiemu pozytywnemu wizerunkowi Galicji, jednak stanowią oni zdecydowaną
mniejszość. Jednego natomiast możemy być pewni, że niezwykła historia naszego
narodu daje nam ogromny powód do dumy.

Streszczenie
Zabór Galicji oraz organizacja jego struktur i podział administracyjny
Pełna nazwa zagarniętych przez Austrię ziem polskich brzmiała: Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia
i Zatoru. Stanowiło ono w latach1772–1918 prowincję Monarchii Habsburgów, Ce26. Z. Fras, Galicja…, s. 24-32.
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sarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Galicja od 1773 roku podzielona była na 6
cyrkułów, tj.: bełski, czerwonoruski, krakowski, lubelski, podolski i sandomierski, a te
z kolei łącznie na 59 dystryktów. W roku 1777 zmniejszono liczbę dystryktów do 19,
a w 1782 zrezygnowano z dwustopniowego podziału administracyjnego, ustanawiając
19 cyrkułów. Po Wiośnie Ludów w1850 roku Galicja stała się krajem koronnym. Z kolei rok 1854 przyniósł nowy podział administracyjny, według którego ustanowiono
w obrębie cyrkułów powiaty. Następnie w latach 1865–1867 zlikwidowano cyrkuły
i przeprowadzono reorganizację powiatów.
Poza elementami obecnego podziału administracyjnego, przeniknęło do czasów
obecnych jeszcze wiele innych elementów charakterystycznych dla byłej Galicji. Spotykamy się z nimi na co dzień w każdej niemalże dziedzinie życia. Lecz, jak to zwykle
w życiu bywa, tak i w tym przypadku, dziedzictwo galicyjskie posiada zarówno swoich
sympatyków, jak i przeciwników, chociaż tych drugich jest zdecydowanie mniej.
W tej kwestii trudno też rozsądzać kto ma więcej racji, natomiast jedno jest pewne,
że powinniśmy być dumni z własnej historii i czerpać z niej jak najwięcej.
Słowa kluczowe: rozbiory Polski, Galicja, Lodomeria, Monarchia Habsburgów, Austro-Węgry, cyrkuł, dystrykt,administracja.

Summary
Annexation of Galicia and organization of structures and administrative division
The full name of the Polish lands occupied by Austria was: Kingdom of Galicia and
Lodomery with the Grand Duchy of Cracow and Duchy of Auschwitz and Zator. It
was in the years 1772-1918 the Province of the Habsburg Monarchy, Austrian Empire and Austro-Hungary. Galicia since 1773 was divided into 6 circuits, ie: Bełżów,
Czerwonoruski, Cracow, Lubelskie, Podolski and Sandomierz, and these in turn
in 59 districts. In 1777 the number of districts was reduced to 19, and in 1782 the
two-tiered administrative division was removed, establishing 19 circuses. After the
People’s Swamp in 1850, Galicia became a crown country. In turn 1854 brought a new
administrative division, according to which the districts were established within the
districts. Then, in the years 1865-1867 the circus was closed and the district was
reorganized.
Apart from the elements of the current administrative division, many other elements characteristic for the former Galicia have penetrated to this time. We meet
with them every day in almost every field of our life. But as it usually does in life in
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this case too, the Galician legacy has both its sympathizers and opponents, although
the latter is definitely less. It is also difficult to judge who is right but one thing is
certain. We should be proud of our own history and draw from it as much as possible.
Keywords: partitions of Poland, Galicia, Lodomeria, Habsburg Monarchy, Austro-Hungary, circus, district, administration.
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Kakure kirishitan – ruch społeczny, który
doprowadził do wolności wyznaniowej
w Japonii w XIX wieku
Katarzyna Blaźniak-Basak1
Jedną z charakterystycznych cech społeczeństwa jest jego masowość, oznaczająca, że
ludzie przeważnie działają w otoczeniu wielkiej liczby innych osób. Występuje ona we
wszystkich kontekstach życia. W społeczeństwie masowym aktywność zbiorowa staje
się powszechną formą życia społecznego. Szczególnym przejawem działań zbiorowych
są ruchy społeczne, w ramach których ludzie rzeczywiście działają razem, w powiązany
i skoordynowany sposób, dla realizacji wspólnych celów. Nie ma ujednoliconej definicji,
która dokładnie sprecyzowałaby, czym jest ruch społeczny. Cytując Jana Szczepańskiego,
możemy przyjąć, że: „[…] Ruchami społecznymi nazywa się zazwyczaj zbiorowe dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu. Ruch społeczny nie jest więc tylko masowym
występowaniem zachowań i dążeń podobnych, […]. Ruch społeczny powstaje wówczas,
gdy większa ilość ludzi, świadomie, celowo i wspólnie dąży do realizacji wspólnego celu,
stosując te same metody działania, kierując się wspólnymi wartościami i powołując się
na wspólną ideologię”. Ruchy społeczne ukierunkowane są na szczególny cel, jakim
jest zrealizowanie jakiegoś rodzaju zmiany społecznej. Ponadto, przebiegają w ramach
niezinstytucjonalizowanych i niesformalizowanych. W artykule prezentuję kakure
kirishitan, czyli japońskich ukrytych chrześcijan tworzących ruch społeczny. Dzięki
wstawiennictwu misjonarzy, zagranicznych dyplomatów, a przede wszystkim swojemu
męczeństwu, wypracowali drogę do wolności wyznaniowej w Japonii w XIX wieku.
Pierwsi Portugalczycy przybyli do Japonii w 1543 roku, a już od roku 1547 podejmowano próby chrystianizacji Japończyków. Misjonarzem, który stymulował ten
proces, był Franciszek Ksawery2, który ogółem w Japonii spędził ponad dwa lata. Pod
jego kierownictwem jezuici zorganizowali cztery gminy chrześcijańskie na wyspie
Kiusiu. Następnie przez okres 45-ciu lat jezuici byli jedynymi chrześcijańskimi misjonarzami w Japonii. Dopiero później dotarli tam franciszkanie3.
1.	Mgr Katarzyna Blaźniak-Basak, doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
2.	Zob. E. Strümer, Człowiek z ognia. Misjonarze, którzy tworzyli historię: Franciszek Ksawery (Indie,
Japonia), Warszawa 1987.
3. S. Cieślak, Święty Franciszek Ksawery, Kraków 2005, s. 63-80.
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W 1587 roku daimyō Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉4 wydał pierwszy antychrześcijański edykt5, jednak kres chrześcijańskiej misji w Japonii położył shogunat Tokugawów6, wydając w 1611 roku edykt który, zakazywał praktykowania chrześcijaństwa
oraz nakazywał opuszczenie Japonii europejskim misjonarzom. Narzucał również
japońskim chrześcijanom wyrzeczenie się wyznawanej wiary i przyjęcie buddyzmu lub
shintō7. Następnie w roku 1614 w Japonii wydano antychrześcijański edykt, którego
skutkiem było zastosowanie wobec chrześcijan jeszcze surowszych represji (okres
prześladowań i męczeństwa). Chrześcijańscy daimyō, poza nielicznymi wyjątkami
(np. Takayama Ukon 高山右近8), dokonali apostazji9.
W związku z oporem chrześcijan zaczęły się ich prześladowania: w okrutny sposób torturowano i mordowano Japończyków oraz cudzoziemców. Między innymi
w 1743 roku śmierć męczeńską poniósł polski jezuita o. Wojciech Męciński10. Wcześniejsze działania chrześcijańskich daimyō zmuszały różne klasy ludności do masowych nawróceń religijnych, a teraz te na tych samych grupach wymuszano apostazję.
Raz w roku, trzeba było przechodzić próbę wierności, fumie: aby sprawdzić czy ktoś
jest wierzący nakazywano podeptać obrazy Chrystusa i Maryi.
W omawianym okresie funkcjonowali również Japończycy, którzy nie porzucili
wiary chrześcijańskiej. Aktualne badania wykazują, że kakure kirishitan „ukryci
chrześcijanie pod buddyjskim przebraniem potajemnie i nieustannie chronili wiarę
chrześcijańską”11, konspiracyjnie celebrowali obrzędy i modlitwy chrześcijańskie,
pomimo iż często wśród nich zabrakło duszpasterza, czy księdza. Chrześcijanie nie
odrzucili swojej wiary i przekazywali sobie modlitwy, a także doktryny religijne z po4.	Ur. 2 lutego 1536 r. lub 17 marca 1537 r., zm. 18 września 1598 r. – japoński przywódca polityczny
i wojskowy z okresu Azuchi- Momoyama 安土桃山時代.
5. J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław 1984, s. 284.
6.	Shogunat Tokugawów – feudalny reżim w Japonii założony przez Ieyasu Tokugawę i rządzony
przez shogunów z rodu Tokugawów. Okres ten jest znany jako „Epoka Edo” od nazwy stolicy
w mieście Edo, od 1868 r. znanym jako Tokio. Tokugawowie rządzili z zamku Edo od 1600 do
1868 r., kiedy Restauracja Meiji przyniosła kres shogunatowi.
7. Zob. T. Obłąk, O chrystianizacji Japonii, Gazeta Klubu Polskiego w Japonii, Nr 2 (11), kwiecień 2000.
8.	Takayama Ukon – ur. w 1552 r. – zm. 4 lutego 1615 r. na Filipinach. Chrześcijański daimyō
i samuraj. Należał do archidiecezji w Tokio.
9. K. Miyazaki, Kakurekirishitan no jitsuzō: Nihonjin no kirisutokyō rikai to juyō, Tōkyō 2014, s. 37.
10. T. Obłąk, O chrystianizacji Japonii, Gazeta Klubu Polskiego w Japonii, Nr 2 (11), kwiecień 2000.
11. K. Miyazaki, Kakurekirishitan no jitsuzō…, s. 39.
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kolenia na pokolenie. Aby uniknąć prześladowań publicznie uczestniczyli w buddyjskich i szintoistycznych obrzędach, jednak taka praktyka prowadziła często do
synkretyzmu religijnego12. Kakure kirishitan bardzo często ukrywali chrześcijańską
ikonografię wewnątrz zamkniętych świątyń, na latarniach, oraz na niepozornych
częściach budynków.
8 lipca 1853 roku komodor Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Matthew
Calbraith Perry13 wpłynął czterema statkami: Mississippi, Plymouth, Saratoga i Susquehanna do portu Uraga 浦賀 nieopodal Edo 江戸. Przybyły na nabrzeże wysłannik
shogunatu Tokugawa poinformował go, że jedynym dostępnym dla obcokrajowców
portem jest Nagasaki. Jednakże Perry, który od wielu lat studiował wszystkie dostępne
źródła na temat Japonii, odmówił wycofania się do innego portu i rozkazał by wymierzyć działa w kierunku Uraga14. Następnie zażądał pozwolenia na przedstawienie
listu od prezydenta Millard Fillmore15 i zagroził otwarciem ognia z nowoczesnych
dział Paixhans16, jeżeli japońskie statki wojskowe się nie rozproszą. Shogunat zaakceptował jego warunki, a także przyjął list prezydenta z prośbą o otwarcie Japonii na
handel z Zachodem. Amerykańskie okręty nazwano kurofune 黒船 – czarne statki. Po
odpłynięciu Perrego, w celu ochrony przed ewentualnym atakiem, shogunat nakazał
budowę fortyfikacji w Zatoce Tokijskiej 東京湾 na wyspie Odaiba お台場. Jednak
w lutym 1854 roku Perry z siedmioma okrętami powrócił do Japonii i 1 marca zmusił
Japończyków do podpisania „Traktatu o pokoju i przyjaźni”, który formalnie rozpoczął
rozwój stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi.
Tym samym zakończyła się polityka sakoku 鎖国 (zamknięty kraj)17.
Po 1853 roku stanowiska większości ugrupowań japońskich w stosunku do otwartej
polityki zagranicznej były podzielone. Część proponowała doraźne zniesienie izola12. Y. Kataoka, Kakure kirishitan – rekishi to minzoku, Tōkyō 1967, s. 13.
13.	Matthew Calbraith Perry, ur. 10 kwietnia 1794 r. w Newport, zm. 4 marca 1858 r. w Nowym Jorku.
Komodor Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Demonstracją siły militarnej wymusił
nawiązanie kontaktów zagranicznych przez Japonię i doprowadził do podpisania 31 marca 1854 r.
Traktatu z Kanagawy i zakończenia 220 letniej izolacji Japonii.
14. W. G. Beasley, The Perry mission to Japan, 1853-1854, Japan Library, Richmond 2003, s. 153.
15.	Ur. 7 stycznia 1800 r. w hrabstwie Cayuga, Nowy Jork, zm. 8 marca 1874 r. w Buffalo, Nowy Jork.
Trzynasty prezydent Stanów Zjednoczonych urzędujący w latach 1850-1853.
16.	Pierwsza artyleria okrętowa na pociski wybuchowe. Została opracowana przez francuskiego
generała Henri-Joseph Paixhans w 1822/1823 r.
17. W. G. Beasley, The Perry mission to Japan…, s. 153.

119

Kakure kirishitan – ruch społeczny…

cji, aby móc czerpać korzyści z nowoczesnych technologii i przekształcić Cesarstwo
Japońskie w potężne mocarstwo, część natomiast nawoływała do natychmiastowego
wygnania cudzoziemców18.
W 1863 r. przybył do Nagasaki francuski misjonarz Bernard Petitjean19 i zainicjował
budowę kościoła na wzgórzach Ōura. Po nim do Ōura przybywali kolejni misjonarze
francuscy. Japończycy nie mieli tam wstępu, a kaplica była przeznaczony tylko dla obcokrajowców20. Pomimo tych zakazów Japończycy odwiedzali zakonników, a Petitjean
podróżował konno po okolicy w poszukiwaniu informacji o ukrytych chrześcijanach.
Czasami, żeby przykuć uwagę, udawał że spada z konia lub rozdawał cukierki napotkanym dzieciom. W końcu, jeden z odwiedzających go Japończyków przekazał informację, że widział w kaplicy modlącego się chłopa. Ojciec Petitjean spotkał się z nim
i dowiedział, że pochodzi z pobliskiej wioski Urakami. To wydarzenie zaowocowało
odkryciem w 1865 roku w okolicach Nagasaki około 25 tysięcy potomków dawnych
chrześcijan, zachowujących rytuały zbliżone do chrześcijańskich. Żyjący z pokolenia na pokolenie, bez łączności z Kościołem używali „Katechizmu” oraz odmawiali
modlitwy, śpiewy i liturgię w dawnym obrządku łacińsko – portugalskim, znacznie
zniekształconym przez lata funkcjonowania w ukryciu21. Ukryci chrześcijanie zachowali tradycyjne przykazania, jednak przyjęli również wiele prawd z buddyzmu
i shintoizmu. Lata izolacji i brak przywódców duchowych znacznie zniekształciły
pierwotne wyznania. Wiemy, że ukryci chrześcijanie modlili się razem i nawzajem
oferowali sobie wsparcie, ale ponieważ wprowadzanie chrześcijaństwa trwało tylko
przez jedno pokolenie, ich wiara nie była w pełni nieukształtowana. Przez liczne
utrudnienia wynikłe z prześladowań musieli stworzyć i opracować własne założenia
różnych obrzędów i tradycji. Doktrynalne modlitwy przekazywali sobie w obrębie
rodzin i społeczności wiejskich; kultywowali przestrzeganie dni świętych i przyjmowanie sakramentów chrztu, ale wprowadzili między innymi, tak jak w tradycji
buddyjskiej, dziedziczne kapłaństwo przekazywane z ojca na syna. Nie obowiązywał
celibat kapłanów, który w Japonii w czasie prześladowań za bardzo rzucałby się w oczy.
18. J. W. Hall, Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979, s. 236.
19.	Bernard-Thadée Petitjean ベルナール・プティジャン ur. 14 czerwca 1829 r. we Francji, zm.
7 października 1884 r. w Nagasaki. Francuski misjonarz który poświęcił swoje życie działalności
dla chrześcijan w Japonii.
20. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpeti.html, pobrano 24.02.2017 r.
21. W. Kotański, Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963, s. 194.
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Kapłani zdawali się nie znać oryginalnego pochodzenia modlitw, nie rozumieli słów
i wymowy recytowanych litanii, które miały dla nich znaczenie bardziej duchowe,
niż historyczne czy teologiczne22. Biblię ukrytych chrześcijan stanowiła księga Tenchi
hajimari no koto 天地始之事 „Początki nieba i ziemi”. Księga składa się z piętnastu
rozdziałów oraz aneksu, który zawiera skrót treści biblijnych, skupiających się głównie
na Świętej Maryi Pannie oraz Jezusie Chrystusie. Pierwowzór, data powstania oraz
autor dzieła są nieznane. Tekst zawiera istotne różnice w odniesieniu do doktryny
rzymskokatolickiej, co ukazuje, jakim zmianom ulegały dogmaty kakure kirishitan.
Ich religia ma raczej charakter rytualny i duchowy niż refleksyjny. Łączy katolicyzm
z lokalnymi wierzeniami. Wskazuje na wysoki stopień japonizacji, między innymi
w dopasowaniu nazw własnych do zasad japońskich23.
Ojciec Petitjean sporządził w formie pisemnej katechizm używając terminologii
znanej ukrytym chrześcijanom. Zaczął ich nauczać doktrynalnego katolicyzmu i wyjaśniać inne dogmaty wiary chrześcijańskiej. Zostali oni również ponownie ochrzczeni.
Część z kakure kirishitan wstąpiło do kościoła katolickiego, a część pozostała przy
swoich tradycyjnych wierzeniach. Była to religia ukryta, pozbawiona dokumentacji,
publicznej hierarchii i struktur zewnętrznych. Współcześnie poddawano w wątpliwość, czy wiarę kakure kirishitan należy nazywać chrześcijaństwem w jej teologicznym kontekście. Uznano jednak, że jeżeli prawidłowo został przeprowadzony
sakrament chrztu, to jest on bezwzględnie ważny24.
Gdy coraz więcej wiernych zaczęło odwiedzać kościół Ōura, na skutek działań politycznych, oficjalnie zabroniono Japończykom wstępu do świątyni. Strażnicy zaczęli
patrolować okolicę, czego następstwem były potajemne nocne spotykania misjonarzy
z japońskimi chrześcijanami w ich domostwach25.
W 1867 roku piętnastu nowych francuskich księży przybyło do Nagasaki i znacznie
zwiększyli zakres działalności misyjnej. Czując się bezpiecznie i będąc pod opieką zagranicznych mentorów, mieszkańcy Urakami zaczęli otwarcie mówić o swojej
22.	Zob. Ch. Whelan (reż.), Otaiya: Japan’s Hidden Christians, Documentary Educational Resources,
Japan 1997.
23.	A. Jabłoński (red.), O początkach nieba i ziemi, Silva Iaponicarum, Kraków-Poznań-Warszawa-Kuki
2008, s. 33–34.
24.	Ch. Whelan (reż.), Otaiya: Japan’s Hidden Christians, Documentary Educational Resources, Japan 1997.
25.	T. W. Burkman, The Urakami Incidents and the Struggle for Religious Toleration in Early Meiji
Japan, Japanese Journal of Religious Studies 1/2-3 Czerwiec-Wrzesień 1974, s. 155.
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wierze. Ukryci chrześcijanie przestali uczestniczyć w obrzędach buddyjskich, co
zaostrzyło konflikt z buddyjskimi mnichami, którzy otrzymali wsparcie od shogunatu. Po pewnym czasie, ci którzy ponownie przyjęli chrzest zostali aresztowani,
ponieważ ciągle obowiązywał zakaz wyznawania chrześcijaństwa. Byli więzieni lub
masowo przesiedlani po obszarze całej Japonii. Misjonarze, którzy nie spodziewali
się takiego obrotu sprawy, podjęli działania skutkujące złożeniem przez francuskich
i pruskich dyplomatów przebywających w Nagasaki protestu do inspektoratu daimyō
na okrutne traktowanie ukrytych chrześcijan26. Protest ten poparli przedstawiciele
Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Niestety apelacje i staranie ojca Petitjeana nie
osiągnęły oczekiwanego rezultatu, gdyż przypadły na trudny okres przemian politycznych. Nastąpił upadek shogunatu Tokugawa, a do władzy powrócił cesarz. Rząd
Meiji był bardziej skupiony na potrzebach swojego kraju niż na polityce zagranicznej.
Na zmiany w przepisach dotyczących religii trzeba było poczekać aż nowy rząd zyska
pełnię władzy i poparcie społeczne27.
W 1868 roku do tymczasowego więzienia w Świątyni Kōrin zostało zesłanych stu
pięćdziesięciu trzech kakure kirishitan. Skazani przebywali tam aż do zniesienia zakazu wyznawania chrześcijaństwa w 1873 roku. Przez cztery lata zesłania byli okrutnie
torturowani i dlatego pięćdziesięciu czterech z nich dokonało apostazji. Trzydziestu
sześciu zostało zamordowanych w trakcie tortur lub zmarło po ich zastosowaniu.
Najczęstsze tortury, które stosowano podczas przesłuchań, to: chłosta, przygniatanie ciężkimi kamiennymi blokami ishidaki 石抱, podtapianie, oraz różne techniki
zadające ból i łamiące psychikę oskarżonego. Więźniowie, gdy nie byli torturowani,
przebywali w małych, ciasnych celach, w których nie mogli się położyć ani wstać.
Gdy byli wyjątkowo oporni, sprowadzano ich rodziny, często kilkuletnie dzieci i znęcano się na nich, na oczach rodziców. Owe tortury były bolesne, wyjątkowo brutalne
i okrutne, dlatego wielu więźniów przyznawało się do dokonania zbrodni nawet
jeżeli byli niewinni. Ci z kakure kirishitan, którzy nie potrafili wytrzymać tortur,
dokonywali apostazji28.
Państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone były silnie związane z religią chrześcijańską, dlatego sytuacja panująca w Japonii została na arenie międzynarodowej
26. Tamże, s. 157.
27. Tamże, s. 161.
28.	D. Cunningham, Taiho-Jutsu: Law and Order in the Age of the Samurai, North Clarendon 2004,
s. 31.
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uznana za niepokojącą i przy każdej sposobności podkreślano, że Japonia nie osiągnie
potęgi, jeżeli nie zezwoli kakure kirishitan wyznawania wiary chrześcijańskiej. Kiedy
lider polityczny, Iwakura Tomomi 岩倉具視29 wraz ze swoimi zwolennikami udał się
do Stanów Zjednoczonych aby negocjować niekorzystne traktaty narzucone Japonii,
prezydent Ulysses Grant30 odpowiedział im, że nowoczesne i potężne państwo nie
zabrania wolności słowa, czy wyznania. Iwakura obiecał, że doda do traktatu artykuł
gwarantujący wolność wyznaniową. Iwakura Tomomi podjął działania w tym kierunku i w 1873 roku zniesiono zakaz wyznawania chrześcijaństwa. Dopiero wtedy
pozostali przy życiu kakure kirishitan powrócili do Nagasaki. Po 259 latach japońscy
chrześcijanie mogli już jawnie praktykować swoją religię31.
Według badań i studiów szacuje się, że mniej więcej w 1955 roku żyło od 20000
do 30000 ukrytych chrześcijan. W ostatnich latach liczba ta gwałtownie spadła, co
jest spowodowane starzeniem się społeczeństwa, wyludnianiem niektórych regionów
oraz sekularyzacją życia32.
Konkludując należy powrócić do pytania, czy kakure kirishitan to ruch społeczny,
który przyczynił się do wolności wyznaniowej w Japonii. Część historyków uważa, że
to agresywna chrystianizacja francuskich misjonarzy z ojcem Petitjeanem na czele
przyczyniła się do śmierci wielu japońskich chrześcijan. Japońscy chrześcijańscy
historycy oraz pisarze są natomiast odmiennego zdania. Sądzą, że gdyby nie zdecydowana postawa misjonarza, Japończycy uzyskaliby wolność wyznaniową znacznie
później. Zapoczątkował on ruch społeczny ludzi pragnących żyć w swojej wierze,
a postawa i nieraz męczeńska śmierć wiezionych wpłynęła na jego postępowanie.
Gdy jego podopieczni byli przesiedlani do obozów pracy w całym kraju oraz cierpieli katusze na torturach, ojciec Petitjean kontaktował się z wieloma dyplomatami
i politykami oraz ze swoimi zwierzchnikami w Rzymie. Mimo, że napotykał na swej
drodze liczne problemy, takie jak brak pomocy ze strony francuskich dyplomatów,
którzy nakazali misjonarzom przestrzeganie japońskiego prawa, bez przerwy działał
na rzecz uwięzionych. Petitjean zaapelował o pomoc między innymi do francuskiego
ministra Léon Roches, przebywającego w Edo oraz amerykańskiego ministra i ge29.	Ur. 26 października 1825 r. – zm. 20 lipca 1883 r. Japoński dyplomata z okresu Bakumatsu oraz
Meiji. Jego wizerunek widnieje na 500 jenowych banknotach emitowanych przez Bank Japoński.
30. Ur. 27 kwietnia 1822 r. – zm. 23 lipca 1885 r. Generał, osiemnasty prezydent USA (1869-1877).
31. S. Endō, Kirishitan and Today, Tōkyō 1992, s. 10.
32. Y. Kataoka, Kakure kirishitan – rekishi to minzoku, Tōkyō 1967, s. 44.
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nerała R.B. Van Valkenburgha33, który przybył do Nagasaki krótko po aresztowaniach i wyraził swój sprzeciw w bezpośredniej rozmowie z urzędnikami. Kiedy po
1873 roku edykt zabraniający wyznawania chrześcijaństwa został zniesiony, zaczął
szkolić nowych misjonarzy i przyczynił się do rozwoju misji chrześcijańskiej w Nagasaki. Przetłumaczył na język japoński wiele publikacji, modlitw i doktryn. Zmarł
w 1884 roku w Ōura i tam też został pochowany34.
Jak wcześniej podkreśliłam odkryci przez ojca Petitjean kakure kirishitan kierowali
się określonymi zasadami, działali razem w powiązany sposób, dla realizacji wspólnych celów stosując te same zasady, kierując się wspólnymi wartościami i powołując
się na wspólną ideologię – dążąc do życia według zasad chrześcijańskich. Funkcjonowanie ukrytych chrześcijan mieści się w pełni w definicji ruchu społecznego. Sam
fakt działania kakure kirishitan przez okres prawie 250. lat stanowi według historyków
i socjologów ewenement w warunkach kultury japońskiej i udowadnia, że w takim
społeczeństwie może znaleźć się miejsce dla różnych wartości. Nie bez znaczenia
jest w tym kontekście również rola misjonarzy, którzy sprawą ukrytych chrześcijan
zainteresowali opinię publiczną. Ruchy społeczne to najbardziej skomplikowany
przejaw aktywności zbiorowej. Rodzą się, rozwijają, odnoszą sukcesy lub porażki
i w pewnym momencie się kończą. Kres ruchu społecznego może w naturalny sposób
przynieść zwycięstwo, osiągnięcie tych zmian społecznych, reform czy przekształceń,
o które ruch walczył. Na podstawie przeprowadzonych analiz, można z przekonaniem
stwierdzić, że kakure kirishitan to ruch społeczny, który przyczynił się do wolności
wyznaniowej w Japonii.

Streszczenie
Kakure kirishitan – ruch społeczny, który doprowadził do wolności wyznaniowej
w Japonii w XIX wieku
Przejawem działań zbiorowych są ruchy społeczne, w ramach których ludzie działają razem, w powiązany i skoordynowany sposób, dla realizacji wspólnych celów.
W artykule zaprezentowano kakure kirishitan, czyli japońskich ukrytych chrześcijan
tworzących ruch społeczny. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że kakure kirishitan to ruch społeczny, który dzięki wstawiennictwu misjonarzy
33.	R. B. Van Valkenburgh – ur. 4 września 1821 r., zm. 1 sierpnia 1888 r. Oficer w Armii Unii podczas
wojny secesyjnej; przedstawiciel USA w Japonii.
34. Y. Kataoka, Nihon kirishitan junkyōshi, Tōkyō 1979, s. 570-574.
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i zagranicznych dyplomatów, a przede wszystkim męczeństwu wiernych, przyczynił
się do wolności wyznaniowej w Japonii w XIX wieku.
Słowa kluczowe: ruch społeczny, ukryci chrześcijanie, misjonarze, wolność wyznaniowa, Japonia.

Summary
Kakure kirishitan – a social movement which led to religious freedom in Japan
in the nineteenth century
Manifestation of collective action are social movements in which people works together, in a linked and coordinated way, to achieve common goals. The article presents
kakure kirishitan, the Japanese Hidden Christians who created the social movement.
On the basis of the performed analysis, it can be stated that Kakure kirishitan are social
movement which, thanks to the intercession of missionaries and foreign diplomats
and especially the martyrdom of the faithful, contributes to religious freedom in
Japan in the nineteenth century.
Keywords: social movement, Hidden Christians, missionaries, religion, freedom,
Japan.
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Формування феміністських доктрин:
історико-політологічні аспекти
Grażyna Kącicka1
Важливим напрямом сучасної політологічної науки стали дослідження
феміністського руху на різних етапах його розвитку.
Мета даної статті полягає у створенні комплексної, наукової розвідки
фемінізму як теорії так і суспільної практики.
Не дивлячись на те, що фемінізм є новим явищем, гуманістичні погляди
щодо жінки функціонували в багатьох різних культурах, сягаючи в минуле до
часів стародавніх цивілізацій Греції і Китаю.
Аналогічні явища були помітні у Європі ще в епоху середньовіччя. Зокрема,
у виданому в Італії у 1405 році творі «Citê desdames» («Місто жінок») Крістін
де Пізан (Christine de Pizan, 1364–1430) переповідала багато ідей сучасного
фемінізму, описуючи діяльність відомих жінок минулого і стверджуючи право
жінки на навчання і вплив на політичне життя2.
У XVII ст. англійські жінки Афра Бенн (1640–1689) і Мері Естелл (1666–1731)
кинули виклик загальноприйнятим уявленням про місце жінки у суспільстві3.
Польська дослідниця Єва Махут-Мендецька стереотипи поведінки чоловіків
виводить з традицій арабського світу4. Вона звертає увагу на особливості
арабського гендеру поділяючи чоловіків на: «чоловіки владні і такі, що
1. Mgr Grażyna Kącicka, doktorantka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.
2. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007, s. 248.
3. Режим доступу: www.sensusnovus.ru/analіtics/2013/04/05/1616/html.
4.	Автор переконує, що арабські звичаї надзвичайно тривалі. Донині араби зберегли багато
схильностей і способів мислення, характерних для класичної культури ісламу. Зокрема,
племінні традиції законсервувалися передовсім в Іраку, Йорданії, Лівії, в районах, які
називають арабським Півднем, а також в гірському Єгипті, розташованому далеко
від великих метрополій більш емансипованих арабських країн. Є. Махут-Мендецька
зазначає, що навіть у ХХІ столітті ерудований лівієць, як правило випускник сучасного
американського чи європейського університету, почуває себе більше громадянином
своїх країв, – арабського світу чи світу ісламу, і спонтанно буде «скеровувати розмову на
власну племінну основу». Сама ж «спільність» є істотним показником арабського відчуття
самосвідомості // E. Machut-Mendecka, Mężczyźni o migdаłowych oczach (męskość kultury
arabskiej), [w:] A. Perzymies (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003, s. 105-107.
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опікуються…». Згідно зі змодельованою версією, ідеальний мусульманнин
поєднує в собі риси, у яких ментально охоплена його «чоловічність» та визначена
«відраза» до «жіночості». Чоловік є носієм влади і відповідальною особою, а це
вимагає від нього як відповідного статусу «чоловічності», так і необхідності
бути «опікуном»: саме цей статус будує фундамент його відношення як до
окремої жінки, так і до жіноцтва в цілому5.
У середньовіччі «жіноче питання» стає актуальним і для Європи. Першим
сигналом, який вказував на зацікавлення цією проблематикою, були поодинокі
виступи прогресивних мислителів на рубежі XVIII – початку XІX століть. До
них належить Ніколя де Кондорсе (Condorcet, 1743–1794)6, один з очільників
французького Просвітництва; Жорж Ботульд (George Bauthould), французький
соціолог, якого вважають творцем сучасного фемінізму, стверджуючи, що він
створив не тільки політичну, але й суспільну феміністську доктрину. Свої
положення Кондорсе виголосив у відомих виступах в часи Великої французької
революції7.
Вважається, що вперше вимоги громадянської рівності були висунуті жінками
у США під час війни за незалежність 1775–1783 років. Однак концептуально
феміністський рух оформився в Європі у Франції. Демонстрацією яскравих
змін щодо становища жінки стала поява твору Мері Уоллстонкрафт (Mary
Wollstonecraft, 1759–1797 рр.) «Захист прав жінки» («Vindication of the Rights
of Women», 1792). У роботі були представлені так звані постулати про права
жінок. Твір одночасно став полемікою з Жаном-Жаком Руссо щодо концепції
зв’язків між чоловіками і жінками. Ж.-Ж. Руссо заперечував участь жінок у
політичному житті будь-якого рівня.
Новим етапом, який формував прогресивний стиль мислення щодо місця
жінки у суспільстві, стали політичні постулати і вимоги «Декларації прав жінки
і громадянки», які були обумовлені практичною діяльністю жінок періоду
Великої французької революції. Символічного значення набрало твердження
5. E. Machut-Mendecka, Mężczyżni o migdаłowych oczach (męskość kultury arabskiej)…, s. 109.
6.	Марі Жан Антуан Ніколя де Каріте, маркіз де Кондорсе (1743–1794 рр.) – французький
письменник, вчений-математик і політичний діяч. Виступав за соціальну рівність людей усіх
рас і рівні права жінок. Його праці втілювали ідеали епохи Просвітництва і раціоналізму.
7.	G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa 1993,
s. 71.
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французької письменниці та політичної діячки Олімпії де Гуж (Olympie de Gouges)8, яка декларувала: «Якщо жінка має право взагалі виступати…, то повинна
також мати право офіційного виступу за трибуною і має бути допущена до
виголошення промов»9. Олімпія де Гуж однією з перших поставила питання про
надання жінкам політичних прав. Йшлося передовсім про здобуття виборчого
права. У ході революційних потрясінь у Франції в 1791 році було прийнято
Конституцію, яка надала жінкам виборчі права: вони дістали можливість
обирати і бути обраними10.
Післяреволюційний розвиток подій не сприяв жінкам, бо прийнятий 1804
року у Франції Цивільний кодекс Наполеона, який розцінювали як зразок
права у багатьох континентальних країнах, впродовж десятиріч санкціонував
нерівність відносин для обидвох статей11.
На рубежі ХІХ – ХХ століть відкрилася нова сторінка в історії жіночого
руху. У Великій Британії та інших країнах розпочалася боротьба за надання
жінкам виборчих прав. Лідером британських суфражисток (так було названо
жінок, які боролися за виборчі права) стала відома у Європі Еммелін Панкхерст
(Emmelіne Pankhurst, 1858–1928 рр.). Вона належала до британського Союзу
Жінок, діяльність якого була пов’язана з Консервативною партією12. У рамках
руху за виборчі права для жінок вироблялися загальні концепти щодо того,
якими мають бути права жінок, у яких правових нормах вони зможуть діяти
у перспективі13.
Класична ліберальна концепція, що декларувала особисті і політичні
права особи, стосувалася лише чоловіків. Громадянські права, наприклад,
8. Власне – Марі Гуз (фр. Marie Gouze).
9. G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne…, s. 72.
10.	Декларація прав жінки і громадянки (1791 р.) була написана французькою активісткою
і драматургом Олімпією де Гуж як іронічний твір на противагу Декларації прав людини
і громадянина. Автор прагнула викрити невдачі Французької революції, яка, зокрема,
ставила за мету забезпечення гендерної рівності (Див.: Режим доступу : en.wikipedia.org/
wiki/Декларація_прав_жінки_і_громадянки).
11. G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne…, s. 72.
12.	1888 р. перша у Британії загальнонаціональна коаліція соціальних груп – Національне
товариство жіночого виборчого права – розпалася і більшість його членів перейшли у
структури існуючих політичних партій.
13. G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne…, s.72.
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розглядалися головним чином як права родини, а не окремої особи. Лібералізм
того часу не вимагав абсолютної атомізації суспільства, що йому інколи
приписують. Держава ж опиралася на родину, де головою був чоловік. Жінка
не могла диспонувати ані своєю особою, ані вирішувати долю своїх дітей; не
могла розпоряджатися своїм майном, навіть якщо працювала поза домом і
творила його; не мала права вести які-небудь дії, які стосувалися перелічених
сфер життя без згоди чоловіка, батька чи брата. Такий стан жінки вважався
природнім, і це не було питанням поглядів, а існувало як назагал прийнята
норма14.
Ситуація зі становищем жінки навіть у ХІХ столітті була подібною до згоди
на підневільний стан у стародавніх часах. Жінка не могла залишити родину,
не наражаючись на громадський осуд. Тому її залежність від чоловіка була
цілковитою. До кінця ХІХ століття, а в деяких країнах значно довше, жінка була,
як окреслюють соціологи, «суспільно невидимою» / «суспільно непомітною».
Жінки не розглядалися як частина дорослого світу, вони мали свою біологічну
відрубність, не кажучи вже про суспільну чи політичну. Дуже часто статус
жінки визначала позиція її чоловіка. Поодинокими були винятки, коли жінки
з привілейованих груп почали виразно заявляти про себе. Однак, існували
обмеження політичних прав у зв’язку зі статтю, які склалися традиційно, і
суспільство не виявляло розуміння необхідності їх змін. Ці обмеження мали
як значну історичну традицію, так і певну суспільну усталеність, змінити яку
не можна було без врахування існуючого порядку, морального і громадського
виховання.
Дискусійними в історії були самі постулати визнання меншого чи більшого
рівня обмеження прав жінок. Ще на рубежі XVIII – ХІХ століть пропозиції
відповідних змін висували А. Сен-Сімон, А. Комт, Джон Стюарт Мілль та
інші інтелектуали. Однак їхня позиція зустрічалася із загальним суспільним
нерозумінням: лише сама пропозиція змін у «жіночому питанні» розцінювалася
як замах на родину та утверджені звичаї15.
Одним із найвідоміших представників Просвітництва у Франції був Жан-Жак Руссо (1712–1778 рр.), політико-правова доктрина якого лягла в основу
державно-правової практики періоду Великої французької революції. Основою
14. Там само, s. 73.
15. G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne…, s. 73.
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концепції Ж.-Ж. Руссо була ідея народного суверенітету, який базувався в
історії людства на природному стані, в якому всі люди були рівні. Появу
суспільної нерівності він пов’язував із виникненням приватної власності,
передусім на землю. Головні праці Ж.-Ж. Руссо – «Роздуми про походження
і причини нерівності між людьми» (1754 р.), «Про суспільний договір, або
Принципи політичного права» (1762 р.)16.
Клод-Анрі де Сен-Сімон (1760–1825 рр.) у період Великої французької
революції виступав з пропагандою принципів свободи і політичної рівності.
Згодом, розчарувавшись в історичних реаліях, заперечував революційний
спосіб перебудови існуючого суспільства. У розвитку людства виділяв такі
стадії: теологічну, яка охоплювала період античності та середньовіччя;
метафізичну, до якої належало тогочасне суспільство; позитивну стадію з
таким суспільним устроєм, при якому більшість людей будуть щасливі, маючи
максимум засобів і можливостей для задоволення своїх найголовніших потреб.
І, відповідно, якщо на першій стадії влада у суспільстві належала священикам і
феодалам, на другій – юристам і метафізикам, то на третій вона повинна була
перейти до вчених і промисловців. Основою ж історичного прогресу вважав
розвиток знань і моралі17.
Джон Стюарт Мілль (John Stuart Mill) (1806–1873 рр.), базуючись на
утилітаризмі, зробив внесок у розвиток методології наукового пізнання
соціально-політичних явищ та у розробку політичної теорії лібералізму18.
Нову утилітаристську етику обґрунтував при допомозі розгорнутої логіко-методологічної аргументації. Методологічні дослідження стали засобом
обґрунтування нової політичної реальності як шляху її вдосконалення на
основі нових моральних ідеалів. Кінцева мета дій людини, – обґрунтував
мислитель, – прагнення до щастя і зменшення страждання, це факт, який
не підлягає доведенню за допомогою розуму. Людина може бажати тільки
щастя, а оскільки воля людини – це «дитя бажання», то вона повинна бути
спрямована на досягнення щастя. Свобода, за Дж. С. Міллем, це насамперед
свобода особистості, індивіда. А відповідно, індивідуальна свобода, у його
трактуванні, означає абсолютну незалежність людини у сфері тих дій, які
16. Т. Г. Андрусяк, Історія політичних та правових вчень, Львів 2001, s. 96-97.
17. Т. Г. Андрусяк, Історія політичних та правових вчень…, s. 97.
18. J. S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Kraków – Warszawa 1995, s. 64.
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безпосередньо торкаються тільки її самої. Головні праці: «Про свободу»,
«Роздуми про представницьке врядування», «Поневолення жінок», «Основи
політичної економії»19.
Англійський філософ Дж. С. Мілль у праці «Поневолення жінок» (1869 р.),
що стала класичною для цієї теми, вимагав скасування різного ставлення до
статей разом з ліквідацією інших «випадковостей народження». Наголошуючи
на абсолютній цінності свободи, Дж. С. Мілль вважав, що надання жінкам
рівних прав з чоловіками, передовсім виборчих прав, сприятиме глибшому
реформуванню суспільства20.
Ці перші феміністські вимоги, пов’язані з боротьбою жінок за доступ
до шкільництва, за надання їй можливості отримати фахову працю та ін.
вели до дискусій щодо зміни функцій родини, до нового бачення усталених
норм. Рух суфражисток підтримували також окремі чоловіки із радикальних
середовищ, однак більшість представників «сильної статі» відстоювали
існуючий статус-кво. Аби краще показати спосіб мислення таких чоловіків,
польська дослідниця Ґражина Уліцька наводить уривок із виступу одного з
британських парламентарів палати общин 1906 року, в якому зазначалося:
«Жінки не заробляють на хліб і не мають почуття життєвої відповідальності;
не розуміють процесів, які відбуваються у реальному світі; є фривольними та
ірраціональними; особливість зв’язків, що існують між чоловіками і жінками,
може спричинитися до неможливості вільних і повних контроверсій дебатів у
парламенті»21.
Геополітичні зміни початку ХХ століття і, зокрема, Перша світова війна,
змінили відношення до жіночої теми. Участь жінок у війні, відповідальність,
уміння, які вони продемонстрували, вели до кардинальних змін у поглядах на
роль жінки. У післявоєнний час британський парламент і парламенти інших
країн визнали політичні права жінок22.
19. Т. Г. Андрусяк, Історія політичних та правових вчень…, s. 151-158.
20.	О. А. Соломін, Фемінізм, [в:] Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бобкіна, В. П. Горбатенка (ред.),
Політологічнийенциклопедичний словник, Київ 2004, s. 689.
21 G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne…, s. 73.
22.	L. Chylewska-Banrakat, Przemoс i agresja w kontekście ról i stereotypów płci, [w:] A. Hulewska,
A. Jasielska, M. Zierko (red.), Interdyscyplinarne studia nad płcią od polaryzacji płciowej do depolaryzacji rodzajowej, Poznań 2002, s. 85-86.
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Польська Березнева конституція 1921 року була одним із перших у світі
нормативних документів, який цей статус узаконив23.
Оцінюючи зміни, що наступили у зв’язку з визнанням політичних прав
жінок, Г. Бутуль (Bouthoul) писав: «Історія знала багато устроїв […] диктатури,
республіки, монархії різних видів, але ніколи до цього не знала системи, яка б
опиралася на владу жінок або на рівність статей»24.
Після досягнення правової рівності статей у більшості розвинених країн
світу фемінізм став занепадати. І лише наприкінці 1960-х рр. спочатку в США,
а потім і в інших країнах, почалося його відродження.
«Друга хвиля» рухів, що розпочалися як виступи за права жінок, припадає на
60-ті роки ХХ століття. У Сполучених Штатах Америки, де цей рух найшвидше
актуалізувався, його почали називати Women’s Liberation – Рух визволення
жінок25.
Появу широкого феміністського руху на американському континенті слід
пов’язувати із системою демократичних інституцій, характерною для США.
До цих протестів початку 60-х років ХХ століття належали: рух за рівноправ’я
чорношкірих, який очолив пастор Мартін Лютер Кінг, та виступи проти війни
США у В’єтнамі. З появою молодого і сучасного президента Джона Кеннеді
пов’язували вирішення не тільки перелічених проблем, але й проведення реформ,
які би стали основою суспільних змін та звичаїв. Таким чином, ці політичні
проблеми слід розглядати у ширшому контексті змін, середяких особливо
актуальним стало питання фахової праці для жінок, професійне навчання жінок
середнього класу, які до цього часу цілком віддавалися дому і вихованню дітей.
Рухи за рівність жінок виникли теж у Західній Європі, де утворювалися
численні феміністські організації. Дуже часто вони виникали поза існуючими
вже організаціями, незалежно і спонтанно. Інколи це були малі групи,
«розбурхані свідомістю», редакції окремих газет, які піднімали жіночі
проблеми, різного типу волонтерські структури, що здійснювали різноманітні
форми допомоги тощо26.
23. J. Bardach, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2000, s. 71-79.
24. G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne…, s. 74.
25.	K. Ślęczka, Feminizm: ideologie i koncepcie społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999,
s. 101-104.
26. G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne…, s. 74.

133

Формування феміністських доктрин…

Дослідники вважають, що особливе значення у цьому процесі відіграла
книга Бетті Фрідан «Загадка жіночості», яка стала виявом нового способу
мислення. Причиною до кардинальних змін були нові наукові дослідження в
галузі антропології та етнографії, де розглядались культурні засади людських
характерів і змісту виховання; психологічні і соціологічні дослідження,
особливо щодо родини; політологічні студії, які окреслювали механізми участі
груп і особистостей у політичному житті демократичної держави. Висновки
цих досліджень розкривали цілу низку стереотипів мислення, особливо, як
стверджує Тереза Голувко – стереотипів т.зв. «природної нижчості жінок»27.
Таким чином, праця Б. Фрідан давала підстави трактувати фемінізм як
поняття, що відноситься до окресленого класу існуючих явищ, явищ важливих
і зовсім не пов’язаних з маргінесом суспільного життя.
Нині мільйони жінок апробують спосіб мислення і поведінки, який
пропонують феміністки. Такі погляди є близькими також багатьом чоловікам.
Проблеми, сформульовані жіночими рухами, є предметом зацікавлення
міжнародних організацій, урядів, релігійних об’єднань та їх церков, громадських
товариств. Їх реалізація має на меті творення кращої організації суспільного
життя з користю для усіх28.
Творцем нової ідеології вважається британська письменниця Мері
Уоллстонкрафт, яка у праці «Захист прав жінки» підняла питання поліпшення
становища жінок, а невдовзі її праця стала справжнім маніфестом фемінізму.
Авторка відкинула визначення жінки як «одвічної Єви» і наголошувала
на раціональній і моральній сутності людини незалежно від її статі. Нова
концепція «жінки» заперечувала ідею про природність її підлеглого стану,
піднімала її до становища повноправного і незалежного індивіда. Досягнення
правової рівності з чоловіками Мері Уоллстонкрафт вважала допоміжним
стосовно «революційних змін у жіночому способі існування» в цілому29.
В рамках нового етапу фемінізму піднімалися і його правові аспекти.
Теоретики сучасного фемінізму – К. Старт, К. Мак-Кіннон та ін. вимагають
докорінної реформи чинного законодавства, яке де-юре урівнює права статей, а
де-факто закріплює чоловіче панування. Вони критикують «чоловічу парадигму
27. Там само, s. 75.
28. W. Eichelberger, Kobieta bez winy i wstydu, Warszawa 1997, s. 81.
29 О. А. Соломін, Політологічний енциклопедичний словник…, s. 683.
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права» і той правовий позитивізм, який дозволяє маніпулювати нормами права
на користь привілейованих верств населення, в т.ч. і чоловіків. Альтернативна
феміністська юриспруденція викриває ті правові норми і юридичні процедури,
які закріплюють панівне становище чоловіків у сучасному суспільстві30.
Фемінізму притаманний ідейний плюралізм. Наразі в ньому виокремлюють
ліберальний, соціалістичний, марксистський, психоаналітичний, радикальний
та деякі інші напрями.
У ХІХ ст. фемінізм набув широкого поширення у США. Американські
феміністки тісно співпрацювала з активістами руху за скасування рабства.
Проте жодна жінка не була допущена до участі у Всесвітньому з’їзді за скасування
рабства, який відбувся у 1840 році в Лондоні. Це спонукало феміністок
розгорнути активність та інтелектуальну боротьбу щодо проблем нерівностей
статей. У 1848 році лідери жіночих груп США схвалили «Декларацію про
почуття», створену на основі «Декларації про незалежність». У ній зазначалося,
що «всі чоловіки і жінки створені рівними, але після ліквідації рабства право
голосу отримали лише колишні раби чоловічої статі»31.
Польські жінки у Галичині від 1860-х рр. розпочинають рух про доцільність
вищої освіти для жінок32. Окремі політики вимагають законодавчих змін, які б
закріпили в австрійських нормативних актах жіночі права33. Польський жіночий
рух у Галичині визначався значною кількістю публіцистичних виступів та
переконливістю висунутих аргументів. Цю тезу декларує українська дослідниця
Оксана Маланчук-Рибак34. Зокрема, Польська соціал-демократична партія у
Галичині у 1890-х рр. висунула вимогу прийняття загального виборчого права,
тим самим підтримавши європейський та американський суфражистський

30 Там само.
31. Там само.
32.	J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939, s. 274;
A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: zbiór
studiów, t. II, cz. I, Warszawa 1995, s. 200; A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i edukacja na
ziemiach polskich w XIX i XX wieku: zbiór studiów, t. II, cz. II, Warszawa 1995, s. 260.
33. S. Warmski, Prawo kobiet w państwie austriackim, Lwów 1910, s. 145.
34.	O. Маланчук-Рибак, Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських
землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний
контекст,монографія, Чернівці 2006, s. 220-221.
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рух35. Жіночі вимоги підтримував лідер польських та українських соціал-демократів Микола Ганкевич.
Подібно як польські активістки руху за права жінок, в Україні у ХІХ столітті
відбуваються певні громадянські зміни. Прийнято вважати, що в Україні
фемінізм виник у другій половині ХІХ століття.
Жіночий рух, який був пов’язаний із аналогічними польськими феміністськими
впливами, розгорнувся в Галичині в кінці ХІХ ст., де діяла письменницька еліта
– Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький, які разом з польськими
інтелектуалами творили нове демократичне середовище. Одним із напрямів
загальнодемократичного руху стало жіноче питання, розв’язання якого
послідовні демократичні представники бачили у визволенні жінки, передовсім
соціальному, наданні їй рівноправності з чоловіками в усіх сферах діяльності.
На зустрічі в Гаазі у другій половині квітня 1915 року Міжнародна жіноча Ліга
миру і свободи (Women’s International League for Peace and Freedom) відверто
виступила із пацифістськими закликами.
У меморандумі, представленому польськими жінками в особі Софії
Морачевської, зазначалося, що «вони можуть підтримати справу миру лише
після того, як Польща здобуде свою національну незалежність. До цього часу
обов’язком польської жінки є боротися за незалежність усіма можливими
засобами»36.
У 1920-х рр. діяли жіночі організації, в яких брали участь польські жінки, до
яких долучилися українки з еміграції: Міжнародна жіноча рада (International
Council of Women), Міжнародний суфражистський союз (International Women’s
Suffragette Aliance), Міжнародна жіноча ліга миру і свободи (Women’s International League for Peace and Freedom).
З історичного досвіду сучасні жіночі організації могли б запозичити таку
тактику та ініціативність, наступальність, використання преси, лобіювання
органів влади37.
35	K. Bujwidowa, O postępowym і niepostępowym ruchu kobiet w Galicji, Lwów 1913, s. 65; L. Biliński, O pracy kobiet ze stanowiska ekonomicznego, Lwów 1874, s. 37; Głos kobiet w kwestii kobiecej,
Kraków 1903, s. 205; E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach, Lwów 1873, s. 225.
36 М. Богачевська, Українська жінка та міжнародний фемінізм, Сучасність 1984, ч. 7–8, s. 148.
37	Л. О. Смоляр, Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол.
ХІХ – поч. ХХ ст. Сторінки історії: монографія, Одеса 1998, s. 5-9.
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Етапи розвитку жіночих рухів пов’язані з еволюцією перших гуманістичних
поглядів щодо жінки у стародавніх цивілізаціях до сьогоднішнього
багатовекторного фемінізму, який визначається рівнем суспільно-політичних
змін, здатністю громадянських інституцій до вирішення гендерної
проблематики, змістом роботи самих жіночих організацій і товариств.

Висновки
Феміністська доктрина, яка з’явилася в кінці XVIII ст., була пов’язана з
концептуальним баченням проблеми жінки у суспільстві та сім’ї, її статусністю.
Місце і роль жінки у суспільному та сімейному житті визначалося існуючою
світоглядною парадигмою.
Фемінізм є новим явищем, проте гуманістичні погляди щодо жінки
функціонували в багатьох різних культурах, охоплюючи минуле до часів
стародавніх цивілізацій. Прогресивні мислителі на рубежі ХVIII – XIX ст.
відобразили становище жінки в інтелектуальних рефлексіях свого часу; було
створено не тільки суспільно-політичні доктрини громадянської рівності, а й
оформилася феміністська теорія.
Першою формою жіночого протесту став суфражистський рух – за надання
жінками виборчих прав; феміністські вимоги доповнювалися боротьбою жінок
за доступ до шкільництва, за надання їм можливості отримати фахову працю
та ін. Нові рухи вели до дискусій щодо зміни функцій жінки в родині, до нового
бачення усталених норм співжиття в родині тощо.
Сучасна хвиля жіночих рухів у Польщі окреслюється поняттям «феміністських
рухів, спосіб мислення яких програмований іменем фемінізму».
Феміністські дослідження концентруються не тільки на вивченні особи
жінки – предметом їх наукового пошуку стали емоційні відносини, відчуття
та уподобання міжособистісного рівня; вони націлені на творення особливих
вартостей, які здійснюються відповідно до т.зв. «чоловічого дистансу і
об’єктивізму».
У «жіночих дослідженнях» жінки виступають не стільки предметом і об’єктом
досліджень, але й активним суб’єктом: основою нового типу досліджень став
життєвий досвід та громадська практика жінок, яка стала фундаментом
новоствореної методології пізнання.
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Зміни у феміністських доктринах ведуть до вироблення нових підходів у
сфері законодавства, яке регулює гендерну тему, способи мислення, поведінки
та діяльності у приватному і публічному житті.

Streszczenie
Powstawanie feministycznych doktryn: aspekty historyczne i polityczne
Feminizm jako kierunek systemowej teorii politycznej bazuje się na stosunkach społeczno-politycznych i potrzebuje zmian społecznych. Obszary doktrynalne feminizmu
obejmują ruchy oraz ideologie, które rozwiązują równe polityczne, ekonomiczne,
społeczne, kulturowe i osobiste prawa kobiet. Feminizm bazuje na kwestii równości
prawnej i społecznej kobiet z mężczyznami. Głównym problemem pozostaje włączenie feminizmu w politykę i życie polityczne.
Słowa kluczowe: feminizm, pluralizm ideologiczny, ruch sufrażystek, utylitaryzm.

Summary
The formation of feminist doctrines: historical and political aspects
Feminism as the systematic conception of political theory is based on socio-political relations and tends to social changes. The doctrinal trends in feminism include
movements and ideologies aimed at solution of equal rights in all spheres: political,
economic, social, cultural and private ones. Feminism focuses on legal and social
equality of women with men; involvement of feminism in politics and political life
considers to be the main problem.
Keywords: feminism, ideological pluralism, suffrage movement, utilitarianism.
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Hymn o miłości Krzysztofa Kieślowskiego
Jarosław Eichstaedt1
Ogólna idea trylogii Trzy kolory: Niebieski, Biały, Czerwony to odniesienie kolorów
sztandaru francuskiego do haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolności, równości
i braterstwa (wtrącę tutaj, iż dopiero bodaj rok po premierze filmów ktoś wytłumaczył
reżyserowi, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego2). Intencją, zarówno Krzysztofa
Kieślowskiego jak i Krzysztofa Piesiewicza, było sfilmowanie tego, jak funkcjonują
hasła Rewolucji Francuskiej nie w wymiarze filozoficznym, politycznym czy społecznym, ale w sferze ludzkiej, intymnej, osobistej3. Scenarzyści i reżyser podjęli się
trudu podążania za wyobrażeniami wolności, równości i braterstwa, nas jednak będzie
interesowała miłość, a przynajmniej niektóre jej kulturowe aspekty.

Telefon i samotność
Krytycy filmowi zauważyli, iż kolejne części trylogii posługują się różnymi środkami
komunikacji. W Niebieskim podstawowym środkiem jest muzyka, w Białym – pieniądze, a w Czerwonym – telefon. Ten sam telefon jest jednocześnie w każdej z części
filmowej trylogii podstawowym medium wyznań miłosnych. Intymne rozmowy, flirty
i prośby odbywają się przede wszystkim za pośrednictwem telefonicznej słuchawki.
Przedstawmy kilka przykładów. W Niebieskim Julie skłania Oliviera, aby ten przyznał,
iż ją kocha i będzie do niej tęsknił (sceny 26-284). W kolejnej rozmowie wyznaje
jej miłość (scena 875). W Białym dla Karola telefon to jedyny kontakt z ukochaną
Dominique (sceny 24, 696), która wcześniej wyrzuciła go z walizką, a w Czerwonym
Valentine oczekuje na upragnione wyznanie miłości od Michela, ten jednak w końcu
zdobywa się jedynie na stwierdzenie, iż tym samym jest myśleć, że się kocha, i kochać
(scena 607). W Czerwonym można byłoby znaleźć nieco więcej podobnych sytuacji,
1. Dr Jarosław Eichstaedt, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. B. Michalak, Polskie Oscary, Warszawa 2000, s. 114.
3. Tamże, s. 113, 114.
4. Zob. K. Kieślowski, K. Piesiewicz, Trzy kolory Niebieski, Biały, Czerwony, Warszawa 1997, s. 29-30.
5. Tamże s. 75-76.
6. Tamże, s. 97, 128-129.
7. Tamże, s. 201-202.
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w szczególności są to podsłuchiwane przez Sędziego telefoniczne rozmowy. Przypomnijmy namiętną rozmowę dwóch mężczyzn (scena 318), rozmowę starej i młodej
kobiety, rozmowę, która w istocie jest błaganiem córki o uczucie miłości do matki
(scena 359), lub rozmowę Karin i Augusta - tutaj dominuje już erotyzm (scena 3510).
Miłosne wyznania i rozmowy za pośrednictwem telefonu mają dwuznaczny status. Telefon, podobnie jak i inne elektroniczne środki przekazu, niweluje odległość
i akcentuje „teraz” zaistniałej sytuacji, rozmowa taka jest jednak zawsze przełamana
i podkreśla fizyczną nieobecność drugiej strony, tym bardziej więc nasila się tęsknota i podejrzenie o nieuczciwość, wszakże nie można sprawdzić, co się dzieje po
przeciwnej stronie telefonicznego kabla (przypomnijmy chociażby sceny 7, 20 i 45
w Czerwonym11). Zatem mamy do czynienia zarówno z sytuacją zbliżenia, jak i oddalenia. Za czym tęsknią bohaterowie? Oczywiście za tym, aby być razem. Tęsknota
ogarnia ich nie tylko w czasie rozmów telefonicznych, lecz i w innych sytuacjach.
Julie tęskni za zmarłym mężem i córką, w efekcie pragnie pozbyć się wszystkiego, co
przypomina rozłąkę. Karol – czy to we Francji, czy w Polsce – pragnie być z Dominique, a uciekając z Francji kradnie gipsowy odlew popiersia kobiety, która przypomina mu żonę. Valentine w czasie nieobecności Michela zasypia z jego kurtką, która
łagodzi ból rozstania i jest jego wspomnieniem. Można mieć jednak wątpliwość, czy
bohaterowie istotnie darzą się miłością. A może raczej ich związki są próbą ucieczki
od koszmaru samotności tak typowego dla współczesnej kultury12? Wątpliwości nie
mnożą jedynie spostrzeżenia o zaniku uczucia w kulturze postmodernistycznej13,
z czym w parze idzie traktowanie tęsknoty jako rodzaju praktyki kulturowej, która
wypływa z chęci bycia razem z innymi ludźmi oraz przeżycia tego jako wydarzenia14.W tym świetle tęsknimy do zbiorowego świętowania, a nie do osoby, którą
darzymy uczuciem. Uczestnik współczesnej kultury toczy swoistą grę, która polega
na pobudzaniu tęsknoty i to właśnie pobudzanie tęsknoty, a nie jej zaspokajanie, jest
owym rodzajem praktyki kulturowej, której podlegamy we współczesnej kulturze,
8. Tamże, s. 171-173.
9. Tamże, s. 182.
10. Tamże, s. 178-179.
11. Tamże, s. 156-157; 163-164; 188-190.
12. W. J. Burszta, Antropologia kultury. Teorie, tematy, interpretacje, Poznań 1998, s. 157.
13.	Por. F. Jameson, Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, „Pismo literacko-artystyczne” 1988, nr 4, s. 70.
14. U. Eco, Kultura jako widowisko, [w:] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996, s. 211-212.
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sposobem na generowanie i zaspokajanie wzruszeń, które z kolei są antidotum na
wyobcowanie i brak zadomowienia. Podstawowa moja wątpliwość ma swoje źródło
w Czerwonym, filmie o braterstwie. Zauważmy, iż rozmowy telefoniczne, jakie toczy
główna bohaterka Valentine z ukochanym Michelem, są pospieszne, przypadkowe,
a każda ze stron myśli bardziej o sobie niż o drugiej osobie. Perspektywa „ja” jest
zresztą dominująca w filmie, sam reżyser tak komentuje zaistniałą sytuację: „Coraz częściej mam poczucie, że naprawdę obchodzimy tylko siebie samych. Nawet
zwracając uwagę na innych, ciągle myślimy o sobie. To między innymi jest tematem
trzeciego filmu. Czerwony – czyli braterstwo. Valentine stara się myśleć o innych,
ale myśli o nich wyłącznie z własnej perspektywy. Nie ma innej. Tak jak ty czy ja”15.
Ogląd świata z perspektywy „ja” jest typowy dla uczestnika kultury modernistycznej,
„ja” jest jej ośrodkiem, a granice określa identyczność najczęściej rozumiana jako
powtarzalność. Kult indywidualnej osobowości zaczął się wraz z Janem Jakubem
Rousseau. Zdaniem Rousseau do prawdy dochodzimy raczej dzięki uczuciom niż
poprzez racjonalną ocenę i abstrakcyjne rozumowanie16. Jest to też zapewne jedna
z możliwych strategii odczytania filmowej trylogii, zwłaszcza że wariantowość, aby
nie powiedzieć nieuchronna powtarzalność, to jedna z jej cech. Reżyser i krytycy
Czerwonego wielokrotnie podkreślali, iż osoba Sędziego może być wariantem życia Augusta, zdradzonego i opuszczonego przez Karin, wariantem powtórzonym
czterdzieści lat później. Życie Sędziego jest samotne i puste, tak też zapowiada się
dalsze życie Augusta, który w akcie rozpaczy podąża za ukochaną przez Kanał La
Manche. Dopiero przypadek sprawia, iż do tej pory bezustannie mijający się August
i Valentine spotykają się na łodzi ratunkowej po morskiej katastrofie promu, którym
podróżowali. Można jedynie się domyślać poprzez sieć skojarzeń wynikających ze
snu Sędziego, iż połączy ich uczucie.
W kulturze współczesnej podmiot jawi się jako coraz bardziej niezakotwiczony
i przypadkowy, a wysiłki, aby zachować swoją tożsamość i autonomię na równi z wielorakością, załamały się17. Widoczne jest coraz bardziej poczucie dystansu wobec innych. Wraz z rozwojem niezależnego „ja” rośnie poczucie podejrzliwości i nieufności
względem innych. Jednostka czuje się coraz bardziej samotna i bezbronna. Czyżby
zatem pod płaszczykiem tęsknoty za inną osobą skrywało się pragnie ukojenia wła15. Zob. B. Michalak, Polskie …, s. 128.
16. Zob. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994, s. 168.
17. T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu, Warszawa 1998, s. 123-129.
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snej samotności i głodu obcowania z innym człowiekiem, które wcale nie implikuje
uczucia? Takie spostrzeżenie szłoby w parze ze współczesnym trybalizmem i utratą
zwartości świata społecznego18. Uczucie do innej osoby łatwo byłoby zastąpić jakąś
nową namiętnością, czasowo wpychającą w objęcia czasowych związków.
Film zdaje się mieć inną odpowiedź od tej, jaką podpowiada kultura. Metafora
oddalenia ludzi jest w istocie zburzona właśnie przez miłość. Namiętność do innej
osoby jawi się jako okno ku dalszemu wspólnemu ich losowi. Przypomnijmy, że
właśnie takie jest zakończenie trylogii: trzy pary głównych bohaterów zostają ocalone
z morskiej tragedii jako jedyne (pomińmy zagadkową osobę brytyjskiego barmana).
Świat bohaterów jawi się jako ocalony, jest tutaj wiele elementów przypadkowych, ale
generalnie świat jest spójny, nadto w jakimś stopniu logicznie poukładany i dający się
przewidzieć, być może dlatego, że perspektywa „ja” nie jest w efekcie jedyną.
Warto także dodać dygresję o ciągłości kolejnych zdarzeń filmowych bohaterów,
co podkreślał i sam Kieślowski. W swoich wspomnieniach powołał się przy tym na
wiersz Wisławy Szymborskiej Miłość od pierwszego wejrzenia, w którym odnalazł
dokładnie to, o czym opowiada Czerwony19, ideę dalszego ciągu każdego początku,
która jest determinowana przez uczucie dwojga ludzi.

Odzyskana pieśń
Tytułowy Hymn o miłości z trzynastego rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian
jest silnie akcentowany w trylogii Krzysztofa Kieślowskiego, ściślej – jego nieco poprawiona dla potrzeb filmu wersja jest śpiewana przez chór w końcowych scenach
Niebieskiego (scena 82, 87-9320), a poprzez ilustrującą go w filmie muzykę Van den
Budenmajera jego motyw jest obecny w kolejnych częściach trylogii, w Białym (scena
76, 7921) oraz w Czerwonym (scena 4722). Hymn sławi miłość doskonałą, miłość,
która czyni człowieka pełnym, która jest cierpliwa, pełna dobroci, wszystko znosi,
wszystkiego się spodziewa, nie przemija i jest większa od wiary i nadziei, a odsyła do
miłości do Boga i do miłości do bliźnich.

18. Por. J. Le Rider, Postmodernizm, „Nowa Res Publica” 1993, nr 9, s. 32.
19. S. Zawiśliński (red.), Kieślowski, Warszawa 1996, s. 82-83.
20. Zob. K. Kieślowski, K. Piesiewicz, Trzy kolory…, s. 69-73; s. 75-78.
21. Tamże, s. 136-137; s. 138.
22. Tamże, s. 191.
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Pustka życia Julie doznaje prawdziwej metamorfozy, a towarzyszy temu muzyka
i słowa chóru śpiewającego Hymn o miłości. Impulsem wywołującym tę zaskakującą
przemianę jest początkowo motyw muzyczny z nieukończonej kompozycji męża,
który był przewidziany jako zakończenie koncertu. Bolesna strata męża i córki była
jednoznaczna ze stratą wszystkiego. Wyrazem tej straty było zniszczenie przez Julie
zapisu nutowego koncertu i całkowita rezygnacja ze wszystkiego, co wspólnie posiadali. Tylko splot przypadków sprawił, iż Julie odzyskała nuty i ukończyła koncert.
Zaskakująca, energia jaka ogarnęła Julie, była następstwem wiadomości o nieślubnym
dziecku męża, które odziedziczy jego imię. W porządku symbolicznym przypomnienie imienia to klasyczny wątek biblijny, motyw odzyskiwania władzy nad rzeczami,
których imię zgubiono i odnaleziono23.
Motyw powracania (w filmie ilustrowany muzycznie) to jeden z podstawowych
aspektów doświadczenia religijnego. Uwagi te korespondują z okrzyknięciem filmów
Krzysztofa Kieślowskiego jako stawiających pytania metafizyczne i wpisują się z kolei
w tendencję powrotu do myśli religijnej we współczesnej kulturze24. Wielu badaczy
akcentuje, iż współczesna kultura charakteryzuje się powrotem religii i jej powtórnej
obecności w naszym doświadczeniu. Powroty religii osadzone są w dwóch podstawowych nurtach. Po pierwsze, mamy do czynienia z prawdziwym rozwojem sekt, mód
na nowe ruchy religijne (np. Wschodu), motywowanych przez nieznane wcześniej
groźby różnych rodzajów globalnego ryzyka, bez precedensu w historii ludzkości. Po
drugie, mamy do czynienia z nie mniej powszechną obawą zagubienia sensu życia i lęku
przed nudą, która zdaje się towarzyszyć postawie konsumpcyjnej25. Doświadczenie
powrotu związane jest z historycznością i odzyskiwaniem kondycji, którą utraciliśmy.
W naszej kulturze motywy powracania przywołują najczęściej swoją siłę przewodnika,
której przypisano jakąś nową obietnicę i nadzieję26. W filmowej trylogii doświadczenie
powrotu zostało wpisane w epilog każdej z części i powiązane z uczuciem miłości.
Najbardziej spektakularny powrót przeżywa w Niebieskim Julie. Ukoronowaniem jej
23.	A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000,
s. 363.
24.	U. Eco, Podziemni bogowie, [w:] Semiologia życia codziennego, s. 109; Por. także U. Eco, Irracjonalne
wczoraj i dziś, „Pismo literacko-artystyczne” 1988, nr 4, s. 31-37.
25.	G. Vattimo, Ślad śladu, [w:] Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacques’a Derridę
i Gianniego Vattimo, Warszawa 1999, s. 100-101.
26. Tamże, s. 105-110.
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powrotu do pierwotnej kondycji jest miłosne wyznanie Oliviera i towarzyszący temu
muzyczny motyw Hymnu do miłości (scena 8727). Bolesna i dająca nadzieję jest wymowa powrotu w Białym. Upragniony przez Karola powrót Dominique do Polski
powiązany jest także z muzycznym motywem Hymnu do miłości (scena 7928), powrót
z kolei Karola do ukochanej Dominique (sceny 80, 82-84, 9829) jest pełen zmysłowości
i uczucia. W epilogu Czerwonego powracają pary głównych bohaterów, ich powrót jest
połączony z wiadomością ocalenia z morskiej katastrofy. Z poprzednich części trylogii
wiemy, iż uczucie miłości łączy dwie pierwsze pary: Julie i Oliviera oraz Dominique
i Karola, lecz nie mamy wątpliwości, iż miłość połączy także ostatnią parę bohaterów
- Valentine i Augusta. Połączenie doświadczenia powrotu i miłości, eksponowane
w epilogu filmowej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego, to w efekcie obietnica zbliżenia
ludzi, na którą tak bardzo we współczesnej kulturze liczymy.

Streszczenie
Hymn o miłości Krzysztofa Kieślowskiego
Filmowy tryptyk Krzysztofa Kieślowskiego Niebieski – Biały – Czerwony jest usytuowany w ramach haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolności – równości – braterstwa. Intencją, zarówno Krzysztofa Kieślowskiego jak i Krzysztofa Piesiewicza, było
sfilmowanie tego, jak funkcjonują hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej nie w wymiarze filozoficznym, politycznym czy społecznym, ale w sferze ludzkiej, intymnej,
osobistej. Krytycy filmowi zauważyli, iż kolejne części trylogii posługują się różnymi
środkami komunikacji. W Niebieskim podstawowym środkiem jest muzyka, w Białym
– pieniądze, a w Czerwonym – telefon. Ten sam telefon jest jednocześnie w każdej
z części filmowej trylogii podstawowym medium wyznań miłosnych. W kulturze
współczesnej jednostka czuje się coraz bardziej samotna i bezbronna. Film ma inną
odpowiedź od tej, jaką podpowiada kultura. Metafora oddalenia ludzi jest w istocie
zburzona właśnie przez miłość. Namiętność do innej osoby jawi się jako okno ku
dalszemu wspólnemu ich losowi. Połączenie doświadczenia powrotu i miłości, eksponowane w epilogu filmowej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego, to w efekcie obietnica
zbliżenia ludzi, na którą tak bardzo we współczesnej kulturze liczymy.
Słowa kluczowe: Kieślowski, kino, miłość.
27. Zob. K. Kieślowski, K. Piesiewicz, Trzy kolory…, s. 75-76.
28. Tamże, s. 138.
29. Tamże, s. 138-141; 150.
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Summary
Krzysztof Kieślowski’s Anthem about love
Krzysztof Kieślowski’s movie triptych Blue – White – Red is connected with Great
French Revolution’s slogans: freedom, equality and brotherhood. Krzysztof Kieślowski
and Krzysztof Piesiewicz wanted to show more human and intimate site of this case,
not political or philosophical one. Movie critics noticed that in every part of trilogy
community with spectator is different. In Blue this is music, in White – money and
in Red – a phone. The same phone in every part of trilogy is a basic way to love
confessions. In contemporary culture singular person feels more and more helpless
and lonely. Movie has its own answer for this problem. Metaphor of foreigness is
damaged by love. Passion we feel to other person can be seen as a opportunity of
living together. In epilogue different experiences force to return and promise of big
love that all of us are waiting these days.
Keywords: Kieślowski, cinema, love.

Bibliografia
– Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.
– Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości,
Kraków 2000.
– Burszta W. J., Antropologia kultury. Teorie, tematy, interpretacje, Poznań 1998.
– Eagleton T., Iluzje postmodernizmu, Warszawa 1998.
– Eco U., Irracjonalne wczoraj i dziś, „Pismo literacko-artystyczne” 1988, nr 4.
– Eco U., Kultura jako widowisko, [w:] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.
– Eco U., Podziemni bogowie, [w:] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.
– Jameson F., Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, „Pismo
literacko-artystyczne” 1988, nr 4.
– Kieślowski K., Piesiewicz K., Trzy kolory Niebieski, Biały, Czerwony, Warszawa 1997.
– Le Rider J., Postmodernizm, „Nowa Res Publica” 1993, nr 9.
– Michalak B., Polskie Oscary, Warszawa 2000.
– Vattimo G., Ślad śladu, [w:] Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacques’a Derridę i Gianniego Vattimo, Warszawa 1999.
– Zawiśliński S. (red.), Kieślowski, Warszawa 1996.

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z I Dnia Japońskiego
– Łódź 30.10.2015
Katarzyna Blaźniak-Basak
W dniu 30 października 2015 roku Publiczne Gimnazjum nr 19 im. Gen. Mariusza
Zaruskiego w Łodzi zorganizowało „Dzień Japoński w Gimnazjum nr 19”. Uczniowie
oraz młodzież spoza szkoły uczestniczyli w warsztatach i w prelekcjach poświęconych
japońskiej kulturze i historii.
Przebieg uroczystości:
• 10.00 – Rozpoczęcie uroczystości w Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 19 ul.
Wapienna 17.
Część oficjalna:
• 1 0.00 – 10.10 – powitanie gości.
• 1 0.10 – 10.30 – przemówienia okolicznościowe
• 10.30 – 10.45 – Prezentacja multimedialna w wykonaniu uczniów Gimnazjum
nr 19
• 1 0.45 – 11.00 – Występ muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 19
• 1 1.00 – Prezentacja programu Dnia Japońskiego
1. Japońskie Inspiracje – kaligrafia, malarstwo Sumi-e, prezentacja: „Święta i Festiwale Japońskie”.
2. Art Challenge – konkurs rozpoznawania postaci.
3. Kurs rysunku Mangi.
4. Origami – sztuka składania papieru.
5. Japońskie sztuki walki – Aikido.
6. Handmade – japońskie maskotki z filcu.
7. DDR – taniec na matach.
8. Cosplay – zabawa w przebieranie się za postaci z mangi, anime, gier komputerowych i filmów.
9. CLAMP – komiksy dla dziewcząt.
10. UltraStar – Karaoke.
11. Warsztaty organizowane prze kierunek Kulturoznastwo AHE.
12. Jeśli ratować świat i ludzkość to z klasą! – mangowe opowieści.
13. Japoński rock dla niezaawansowanych.
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14. Zapraszamy na reklamy – przegląd reklam japońskich.
15. Konkurs muzyczny – Openin and Ending z Anime (Jaka to melodia po Japońsku).
• 11.00 – Zaproszenie gości na tradycyjn poczęstunek, a uczniów na warsztaty,
wystawy oraz prelekcje.
• 1 5.00 – Zakończenie oraz podsumowanie warsztatów. Cosplay.
Wydarzenie to uzyskało Honorowy Patronat Ambasady Japonii w Polsce, Honorowy Patronat Urzędu Miasta Łodzi oraz Patronat Stowarzyszenia Telewizji Kablowej
RET-SAT1. Dzięki współorganizatorom takim jak: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stowarzyszenie Entuzjastów Kultury Japońskiej INOCHI, Klub
Yakumo-Goto, Japońskie Inspiracje – Mariusz Gosławski, Kushi-sushi oraz Kitsunebu
udało się zapewnić uczniom oraz gościom niezapomniane przeżycia.
Uczestniczenie w pokazach przygotowywania sushi, degustacja japońskich poczęstunków, malowanie tuszem ze znanym artystą, kaligrafia japońskich znaków kanji,
nauka podstawowych ciosów aikido. To tylko jedne z nielicznych atrakcji w których uczestniczyli uczniowie oraz goście. Dodatkową atrakcją była obecność stacji
telewizyjnych TVP Łódź i TV TOYA. Młodzież chętnie udzielała wywiadów oraz
wyrażała swoje poglądy na temat wydarzenia oraz zajęć z innowacji pedagogicznej
– „Język i Kultura Japonii”. Głównym założeniem tego programu jest nauka języka
japońskiego oraz zdobywanie wiedzy o kulturze i historii Japonii. Znajomość języka
japońskiego zapewni uczniom nowe możliwości rozwoju naukowego i zawodowego.
Podnoszenie umiejętności językowych – co warto podkreślić – zostanie zwieńczone
oficjalnym certyfikatem Nihongo nōryoku shiken na poziomie podstawowym, który
uczniowie będą mogli uzyskać na zakończenie trzyletniego cyklu kształcenia. Poza
celami edukacyjnymi zwracamy uwagę na cele wychowawcze, w tym m.in.: rozwijanie
indywidualnych zainteresowań, wzbudzanie szacunku do innej kultury oraz naukę
systematyczności samodzielnego przyswajania wiedzy.
Adresatami innowacji są wszyscy zainteresowani uczniowie szkoły, nauka trwa
trzy lata. Dodatkowo, ze względu na zainteresowanie językiem wśród środowiska
lokalnego, utworzono dwie grupy dodatkowe dla młodzieży spoza szkoły oraz rodziców naszych uczniów. Z powodu na brak podstawy programowej, autorka stworzyła
program autorski bazując na japońskich oraz polskich podręcznikach do nauki języka japońskiego. Materiały dostępne na polskim rynku są skierowane głównie do
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dorosłych odbiorców. Z tego też powodu stworzono stronę internetową z pomocami
dydaktycznymi dla uczniów oraz darmowe podręczniki w formacie elektronicznym.
Coraz więcej japońskich firm decyduje się na inwestycje w Polsce. Obecnie na
polskim rynku są dziesiątki firm z japońskim kapitałem. Zaliczają się do nich firmy
z dziedziny przemysłu samochodowego, elektronicznego, spożywczego, logistycznego
i innych – dla przykładu: jedna z największych polskich marek słodyczy – Wedel –
w ostatnich latach została kupiona przez japoński koncern Lotte Group. Ponadto,
umiejętności posługiwania się językiem japońskim promuje ambasada Japonii oraz
liczne wydawnictwa, które zajmują się tłumaczeniem książek, magazynów, gier i filmów. Warto również zaznaczyć, że znaczna część Japończyków nie posługuje się
zbyt dobrze językiem angielskim, znajomość języka japońskiego otwiera więc wiele
możliwości i perspektyw zawodowych w Europie oraz w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Dzień Japoński w Gimnazjum nr 19 miał głównie na celu pokazać naszym uczniom
najciekawszą stronę Japonii. Brali oni udział w licznych prelekcjach, warsztatach oraz
zabawach. Wydarzenie to miało zaszczepić w nich ciekawość i wzbogacić wiedzę
zdobytą podczas zajęć na innowacji pedagogicznej. Na zakończenie uroczystości
uczniowie wręczyli przybyłym gościom prezenty – imiona własnoręcznie przez nich
zapisane po japońsku na ozdobnym papierze. Również uczniom przekazano upominki
z Dnia Japońskiego – plakietki w stylu japońskim. W przyszłości pragniemy dalej
promować w ten sposób Język i Kulturę Japonii.

Sprawozdanie z II Dnia Japońskiego
– Łódź 09.06.2017
Katarzyna Blaźniak-Basak
W dniu 9 czerwca 2017 roku po raz drugi odbył się „Dzień Japoński w Publicznym
Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi”. Wydarzenie było objęte
patronatem Ambasady Japonii w Polsce, Kuratorium Oświaty w Łodzi, TVP Łódź
oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
Uroczyste rozpoczęcie II Dnia Japońskiego odbyło się o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej szkoły. Pan Dyrektor dr Ireneusz Maj przywitał zaproszonych na uroczystość gości, a następnie odczytano list od Pana Satoru Takahashi, Radcy Ambasady
Japonii w Polsce. Goście, grono pedagogiczne oraz zgromadzeni uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mieli okazję oglądnąć występ artystyczny przygotowany
przez chór szkolny oraz uczniów klas drugich.
Po uroczystym rozpoczęciu, gości zaproszono na poczęstunek w stylu japońskim,
a uczniów na warsztaty, wystawy i prelekcje o następującej tematyce:
1. Sumi-e – malowanie tuszem (Mariusz Gosławski – malarz i poeta, działacz
propagujący kulturę Japonii);
2. Kaligrafia japońska (Mariusz Gosławski);
3. Kurs rysunku mangi (Paulina Warda – grafik komputerowy);
4. Handmade – zakładki w stylu japońskim (mgr Izabela Nowak);
5. Origami – sztuka składania papieru (mgr Kamila Niepsuj – absolwentka filologii
japońskiej, tłumacz);
6. Japońskie sztuki walki – Aikido;
7. Handmade – Kawaii style – japońskie breloczki z filcu (Aleksandra Trzeciak –
absolwentka filologii japońskiej, fotograf);
8. DDR – taniec na matach (mgr Ewelina Janicka);
9. Cosplay – zrób to sam (Zuzanna Zbirosz, uczennica klasy III, Łódzka Cosplayerka);
10. Chrześcijaństwo w Japonii (mgr Katarzyna Blaźniak-Basak, absolwentka filologii japońskiej, nauczycielka);
11. Historia wojskowości w Japonii (mgr Marcin Krach, historyk);
12. Kodeks samuraja (mgr Marcin Krach, historyk);
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13. Decoupage – ozdabianie naczyń w japońskim stylu (mgr Maria Mierzejewska);
14. Spotkanie z panem Miura Tomoyuki;
15. Kuchnia azjatycka – robimy pocky (mgr Grażyna Raczak).
Zakończenie spotkania odbyło się w jadalni: ogłoszono wyniki szkolnego konkursu
plastycznego „Japonia moich marzeń” oraz międzyszkolnego konkursu literackiego
„Haiku – Uchwycić ulotne”; rozdano zwycięzcom nagrody i dyplomy; na koniec odbył
się pokaz Cosplay. Najlepsze stroje i przedstawienia zostały nagrodzone: laureatom
wręczono mangi i anime.
II Dzień Japoński został przygotowany dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr
19 w Łodzi. W zajęciach brało udział około 200 uczniów oraz wszyscy pedagodzy.
Wydarzenie to było niesamowitym przeżyciem dla młodzieży. Uczniowie mieli okazję
poszerzyć zakres wiedzy oraz pogłębić swoje zainteresowania.

KARPACKI PRZEGLĄD NAUKOWY
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
PROPONOWANYCH DO PUBLIKACJI
WYMOGI REDAKCYJNE
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków
ze spacjami, zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 3 stron;
– format Word doc, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst
wyjustowany, marginesy 2,5 cm;
– układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy,
wprowadzenie, treść główna podzielona na części z nagłówkami, streszczenia
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym
tytułem), wykaz literatury zatytułowany bibliografia i wykaz aktów prawnych
(jeśli były w pracy wykorzystane);
– dopuszcza się prace w języku obcym, szczególnie z obszaru Euroregionu Karpackiego, wówczas wymagane jest dodatkowo streszczenie w języku polskim.
– przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) według
wzoru:
• Czasopisma i pozycje zwarte:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21-22.

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik…, s. 23;

– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
– bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
• Akty prawne
– w tekście: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
– w przypisie i w wykazie tak samo: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz. 1270
z późniejszymi zmianami;
– jeśli tekst jednolity: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami;
– jeśli ustawa wielokrotnie cytowana to: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.
Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.
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