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OD REDAKCJI
Waldemar Basak
Prezentowany Czytelnikom, dziewiąty już numer Karpackiego Przeglądu Naukowego, tradycyjnie obejmuje dwie części. Część pierwszą stanowią rozprawy naukowe,
w części drugiej natomiast znalazły się recenzje publikacji naukowych. Tematyka przedstawianych opracowań jest zróżnicowana, jednak ważna ze społecznego
punktu widzenia.
W pierwszej części publikacji zawarto osiem rozpraw naukowych. Radosław
Kamiński prezentuje artykuł zatytułowany: Referendum lokalne jako wyraz demokracji bezpośredniej. Autor przedstawia aktualnie obowiązujące w tym zakresie
ustawodawstwo, a także podejmuje próbę wskazania najważniejszych problemów
skupionych w obrębie referendum lokalnego. Z kolei Waldemar Basak w artykule:
Wpływ rodziny na osiągnięcia dziecka w wieku szkolnym, prezentuje wyniki badań,
przeprowadzonych wśród uczniów i ich rodziców. Badania wykazały istotny wpływ
środowiska rodzinnego na osiągnięcia i wyniki w nauce dzieci w wieku szkolnym.
Katarzyna Basak w artykule Działalność opiekuńcza i pedagogiczna Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, przedstawia zarys historyczny oraz działalność opiekuńczą i pedagogiczną TPD. Autorka dokonuje diagnozy miejsca, jakie w systemie działań
wychowawczo-opiekuńczych zajmuje TPD, oraz podejmuje próbę rozpoznania
uwarunkowań efektywności wypełniania zadań w sytuacjach zmian relacji społecznych między szkołą, a rodziną i środowiskiem lokalnym. Kolejny artykuł za-
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tytułowany: Starsi pracownicy a potrzeby organizacji. Powody wdrażania polityki
zarządzania wiekiem, prezentuje Wojciech Wychowaniec. Artykuł zawiera treści
związane z problematyką funkcjonowania na rynku pracy pracowników w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem grupy 45+. Autor podejmuje próbę
opracowania, na podstawie dostępnej literatury, definicji pracownika starszego
oraz charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju pracowników w różnym wieku.
Zasadniczym problemem omówionym w artykule jest szczegółowe opisanie cech
pracownika na etapie stabilizacji i utrzymania oraz przedstawienie zasadniczych
korzyści płynących z wdrożenia polityki zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.
Następnie Justyna Syta-Kierasińska przedstawia opracowanie pod tytułem: Uniwersytet Trzeciego Wieku – szansa edukacyjna. Autorka wskazuje szanse edukacyjne, jakie oferują uniwersytety trzeciego wieku dla swoich słuchaczy. Przedstawia
również motywy powstawania tych placówek oraz objaśnia ich funkcje, formy
działalności i zasady organizacji pracy. Nebras Al-Masny jest autorem artykułu:
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł
energii. Autor przedstawia znaczenie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).
Opisuje zalety energii uzyskiwanej ze spadku wód, fal morskich i prądów wiatru
oraz geotermiczną i z biomasy. Wskazuje, że OZE odznaczają się m.in. nikłym
bądź nawet żadnym wpływem na środowisko, ekonomicznością paliw, stale odnawiającymi się zasobami energii, stałym kosztem jednostkowym uzyskiwania
energii elektrycznej, bardzo elastyczną energetyką, wykorzystującą różnorodne
lokalne źródła energii, rozproszeniem na całym obszarze danego kraju. Kolejny
artykuł pod tytułem: Historia ochrony przyrody w Polsce, prezentuje Jacek Cheda.
Artykuł poświęcony jest problematyce ochrony przyrody. Autor wyjaśnia, czym jest
ochrona przyrody, jaka jest jej geneza oraz jak na przestrzeni wieków rozwijała się
ona w Polsce i na ziemiach polskich. Przedstawia akty prawne dotyczące ochrony
przyrody w Polsce wydawane od okresu średniowiecza aż do dziś. Ostatni artykuł
pod tytułem: Elementy proekologiczne we współczesnym komunikacie reklamowym
jako rodzaj strategii marketingowej (na przykładzie logo certyfikatów ekologicznych),
przedstawia Mirosława Świtała-Cheda. Przedmiotem artykułu są językowe i pozajęzykowe środki wykorzystywane w kreowaniu proekologicznego wizerunku firmy
czy produktu. Autorka opisuje je na przykładzie logo certyfikatów ekologicznych
przyznawanych firmom przez specjalne jednostki certyfikujące. Zwraca uwagę na
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kolor, kształt, elementy graficzne znaku logo, na strukturę i semantykę wkomponowanej w logo nazwy marketingowej oraz jej zapis graficzny.
W drugiej części pisma zamieszczono dwie recenzje publikacji naukowych. Pavol
Dancák przedstawia recenzję wydawniczą opracowania zbiorowego pt. Pomoc
społeczna wobec wybranych kategorii podopiecznych, pod red. Andrzeja Gołębiowskiego i Aliny Marii Basak, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012.
Z kolei Alina Maria Basak jest autorką recenzji wydawniczej książki: Podstawy
kulturowe systemu kształcenia w państwach europejskich, pod redakcją Sylwestra
Bębasa i Andrzeja Gołębiowskiego, ЧУП ПроняПлюс, Mińsk 2014.
Prezentowane rozprawy naukowe i recenzje dotyczą tematów ważnych nie tylko z naukowego, ale głównie ze społecznego punktu widzenia. Wyrażamy więc
nadzieję, że zainteresują Czytelników, pobudzą do refleksji i dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Referendum lokalne jako wyraz demokracji
bezpośredniej
Radosław Kamiński1
W demokratycznym państwie prawa partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy
odbywa się przy wykorzystaniu wielu możliwości uczestniczenia w życiu publicznym, przede wszystkim jednak poprzez ich udział w zbiorowym podejmowaniu
decyzji2. Tym sposobem realizowana jest konstytucyjna zasada zwierzchnictwa narodu, a sprawowanie władzy przez naród odbywa się w dwóch formach: demokracji
bezpośredniej oraz demokracji przedstawicielskiej (pośredniej). W odniesieniu do
społeczności lokalnych demokracja bezpośrednia jest wyrazem ich upodmiotowienia, a obywatele mają zagwarantowaną możliwość osobistego udziału w procesach
sprawowania władzy. Aktualnie obowiązujące przepisy, tj. Konstytucja RP, ustawa
o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, ustawa o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta3 oraz ustawa o referendum lokalnym4 jednoznacznie wskazują, że podmiotami sprawujący władzę w obrębie
jednostek samorządu terytorialnego są: ich mieszkańcy, którzy w drodze wyborów
oraz referendum rozstrzygają i wypowiadają się o określonych sprawach (demokracja bezpośrednia) oraz rada gminy, powiatu i sejmik województwa, jako organy
stanowiące tych samorządów (demokracja przedstawicielska)5.

1.	Dr Radosław Kamiński, adiunkt w Katedrze Procesów Społecznych Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2.	Zob. również: A. Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011.
3.	Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984), wprowadzająca zmiany w wyborze organu wykonawczego gminy.
Ustawa do obowiązuje do wyborów samorządowych w 2014 r. Wybory organów wykonawczych
gmin nowej kadencji przeprowadzone zostaną w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz.112 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985).
5.	Zob.: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz.
95 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. 1990 nr 91 poz. 578) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576).
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Za podstawową formę demokracji bezpośredniej uważa się referendum, obywatelską inicjatywę, konsultacje społeczne (ludowe). Formy demokracji bezpośredniej uzupełniają ponadto: plebiscyt (często utożsamiany z referendum) oraz weto
ludowe (tj. sprzeciw wobec uchwalonego aktu prawnego), jednak nie mają one
zastosowania w Polsce. Do instytucji demokracji bezpośredniej można również
zaliczyć amerykańskie recall, czyli odwołanie.
Praktyka dowodzi, że najważniejszą i najpowszechniej stosowaną formą demokracji bezpośredniej jest referendum. W znaczeniu prawnym określane jest
jako forma ustrojowa zapewniająca bezpośrednie decydowanie wyborców w drodze
głosowania o różnych sprawach życia państwowego (kraju lub określonego terytorium) będących przedmiotem głosowania (np. konstytucja, ustawy zwykłe) i ze skutecznością wskazaną w akcie głosowania lub/również jako sposób bezpośredniego
decydowania przez osoby uprawnione w drodze głosowania o ważnych sprawach
życia państwowego lub określonego terytorium, będących przedmiotem głosowania6.
Podstawę prawną dla funkcjonowania demokracji bezpośredniej w Polsce jest
art. 4 ust. 2 Konstytucji RP formułujący zasadę suwerenności narodu. Stwierdza on,
że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, który sprawuje
ją przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Art. 4 ust. 2 Konstytucji zakłada z kolei ustanowienie procedur demokracji bezpośredniej w dalszych, bardziej
szczegółowych postanowieniach Konstytucji.
Formy demokracji bezpośredniej w odniesieniu do systemu władzy lokalnej
wprowadzone zostały ustawą z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym,
która uprawomocniła instytucje referendum i konsultacji. Na jej podstawie uchwalono pierwszą ustawę odnosząca się w całości do demokracji bezpośredniej, którą
była ustawa o referendum gminnym przyjęta przez Sejm 11 października 1991
roku. Przewidywała ona trzy rodzaje referendów: 1) w sprawie odwołania organu
(rady gminy) – referendum obligatoryjne przeprowadzane wyłącznie na wniosek
mieszkańców (podpisany przez 10% wyborców); 2) referendum w sprawie samoopodatkowania – przeprowadzane na wniosek rady lub mieszkańców; 3) referen-

6. B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996, s. 32-33.
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dum fakultatywne — przeprowadzane w ważnej sprawie gminnej (inicjatorzy:
rada lub mieszkańcy)7.
W referendum lokalnym, mieszkańcy określonej wspólnoty lokalnej są uprawnieni do podejmowania decyzji w kwestiach o istotnym znaczeniu dla danej społeczności. Pośrednią kategorię – stwierdza R. Stawicki – stanowią referenda regionalne
przeprowadzane w państwach o strukturze federalnej, na terytoriach podmiotów
wchodzących w skład takich państw (np. referenda stanowe w USA czy na poziomie landów w Niemczech). Odnośnie tego kryterium należy również wspomnieć, iż
przed laty, w kontekście procedury ratyfikacyjnej konstytucji dla Europy, pojawiły się
propozycje wprowadzenia instytucji referendum o zasięgu ponadnarodowym, które
miałoby się odbywać jednocześnie we wszystkich krajach UE. Jednak ze względu na
wątpliwości związane z takim głosowaniem, instytucja ta nie została wprowadzona
do europejskiego porządku prawnego8.
Generalne prawo członków wspólnoty samorządowej do decydowania w drodze
referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty sformułowane zostało w art. 170
Konstytucji RP. Prawo to obejmuje również możliwość odwołania pochodzących
z wyborów bezpośrednich organów jednostek samorządu terytorialnego. Postanowienia Konstytucji w tym zakresie dookreśla ustawa z dnia 15 września 2000 roku
o referendum lokalnym (dotyczącą wszystkich trzech szczebli samorządu lokalnego)9 oraz – aktualnie w minimalnym stopniu – w ustawach ustrojowych samorządu
terytorialnego, tj o samorządzie: gminnym (art. 11, ust. 1 u.s.g.), powiatowym (art.
8 ust. 1 u.s.p.) i województwa (art. 5 u.s.w.). Przyjęta przez Sejm RP ustawa o referendum umożliwiła przeprowadzenie referendów w powiatach i województwach
(z wyjątkiem referendum w sprawie samoopodatkowania), doprecyzowała również
7.	A.K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr
1(72), Warszawa 2006, s. 12.
8.	R. Stawicki, Zarys instytucji referendum jako formy demokracji bezpośredniej. Referendum
ogólnokrajowe w Polsce, Opracowania Tematyczne OT-620, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz
i Dokumentacji, Maj 2013, s. 4-5.
9.	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985). Ustawa
została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1457) z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca
została ogłoszona.
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zakres przedmiotowy referendum fakultatywnego, a jej uchwalenie przesądziło
o derogacji ustawy o referendum gminnym z 1991 roku10.
Zgodnie z zapisami w ustawie, referendum lokalne nie ma charakteru opiniodawczego, ale rozstrzygający dla spraw w nim rozstrzyganych. Ustawy te przewidują
referendum obligatoryjne i fakultatywne. O referendum obligatoryjnym mówimy wtedy, gdy ustawy ustrojowe dla rozstrzygnięcia określonej sprawy rezerwują wyłącznie drogę referendum lokalnego. Z referendum fakultatywnym mamy
natomiast do czynienia wtedy, gdy w sprawie o szczególnym znaczeniu zamiast
organu stanowiącego rozstrzygają członkowie wspólnoty samorządowej, przy czym
organ zarządzający swobodnie decyduje o jego przeprowadzeniu. Jak stwierdza
raport Prezydenta RP referendum stanowi jedno z ważniejszych mechanizmów
gwarantujących udział obywateli w zarządzaniu państwem. System referendalny
powinien umożliwiać mieszkańcom łatwe podejmowanie decyzji w sprawach dla
nich istotnych11.
W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla
gminy, powiatu i województwa, na terytorium jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami jednostek samorządu
terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
określają uchwały organów stanowiących tych jednostek12.
W referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego w drodze głosowania mogą wyrazić swoje zdanie:
1. w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki (rady gminy, rady
powiatu, sejmiku województwa);
2. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się
w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki;

10. A.K. Piasecki, Demokracja…, s. 12.
11.	
Referenda lokalne. Podstawowe problemy i propozycje zmian przedstawione w projekcie ustawy
o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz
o zmianie niektórych ustaw, Raport Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, s. 6, na:
http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art,905,raport-kprp-nt-referendow-lokalnych.html, dostęp: 30.12.2013r.
12.	Zob.: Art. 5a ustawy o samorządzie gminnym; art. 3d ustawy o samorządzie powiatowym oraz
art. 10a ustawy o samorządzie województwa.
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3. w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub
kulturowych więzi łączących tę wspólnotę13.
Nieco szerszy może być natomiast przedmiot referendum gminnego, bowiem
członkowie wspólnoty mogą również rozstrzygnąć sprawy:
1. odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2. samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy14.
W referendum mogą brać udział mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadający czynne prawo wyborcze.
Referendum może być przeprowadzone z inicjatywy organu stanowiącego danej
jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:
– 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu;
– 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa15.
Istotny przy tym jest fakt, że odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji może odbyć się wyłącznie w drodze
referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, którzy równocześnie
mogą rozstrzygnąć o odwołaniu rady i wójta albo odwołania jednego z tych organów. Referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
może być przeprowadzone także z inicjatywy rady gminy. Ustawa zakłada jednak
pewne ograniczenie, ponieważ wniosek mieszkańców może zostać złożony po
upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego
referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji16.
Spore wątpliwości może budzić zapis w art. 2 ust. 1.3 stanowiący, że w referendum członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają swoją wolę w innych istotnych
sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących
tę wspólnotę. Nie oznacza ona bowiem, że referendum może być przeprowadzone
w każdej sprawie. Jak zauważa J. Boć, ograniczenie zakresu przedmiotowego referendum wynika z przepisów, ustalających zakres wyłącznej właściwości organów
13.
14.
15.
16.

Art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym.
Art. 2 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym.
Art. 4 ustawy o referendum lokalnym.
Art. 5 ustawy o referendum lokalnym.
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gminy (…) Wyłącza to inne podmioty z rozstrzygania takich spraw. Przyjęcie innego
rozwiązania oznaczałoby akceptację wewnętrznej sprzeczności w przepisach ustawy
o samorządzie gminnym w zakresie podziału kompetencji do rozstrzygania spraw
gminy. Inne stanowisko byłoby jedynie wtedy zasadne, gdyby referendum mogło mieć
także charakter opiniodawczy17.
W przypadku, gdy referendum jest przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, organ podejmuje uchwałę w sprawie
jego przeprowadzenia bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu18 (dla uchwalenia referendum w sprawie odwołania wójta rada gminy podejmuje
uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu
imiennym)19. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum musi zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszkańcom jednostki
do wyboru, termin przeprowadzenia referendum, wzór karty do głosowania oraz
kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum20. W przypadku
gdy przedmiotem referendum gminnego jest samoopodatkowanie się mieszkańców
na cele publiczne, rady gminy jest zobowiązana wskazać w uchwale również cel
lub cele oraz zasady samoopodatkowania21.
Pamiętać przy tym należy, iż samoopodatkowanie należy do spraw, które mogą
być rozstrzygnięte wyłącznie w drodze referendum i żadne organy gminy nie są tu
władne do podejmowania wiążących obywateli rozstrzygnięć.
Art. 11 ustawy o referendum lokalnym stanowi, że jego inicjatorem – poza organem stanowiącym – mogą być również:
1. grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do
organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje
prawo wybierania do rady gminy;

17. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2004, s. 205.
18. Art. 9 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym.
19.	Art. 28a i 28b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16
poz. 95).
20. Art. 9 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym.
21. Art. 9 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym.
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2. statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce
samorządu terytorialnego;
3. organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym
terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku, gdy – na wniosek mieszkańców gminy – referendum dotyczyć ma
utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy,
z inicjatywą jego przeprowadzenia wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15
obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy.
Inicjator referendum zobowiązany jest powiadomić na piśmie przewodniczącego
zarządu danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum22 i w ciągu 60 dni zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych
do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego,
którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie23.
W tym samym trybie inicjator referendum składa wniosek mieszkańców w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego. Powinien
zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane do wyboru,
a jeżeli wniosek dotyczy referendum w sprawie samoopodatkowania – cel lub cele
oraz zasady samoopodatkowania (art. 15 u.r.l.).
Jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum24.
W przypadku referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu
terytorialnego, inicjator referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przekazuje na piśmie – w terminie określonym w art. 14 ust.
1 ustawy – komisarzowi wyborczemu wniosek mieszkańców wraz z informacją
o spełnieniu niezbędnych obowiązków polegających na przekazaniu mieszkańcom informacji o planowanym referendum. Komisarz wyborczy zobowiązany

22. Art. 12 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym.
23. Art. 14 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym.
24. Art. 17 ustawy o referendum lokalnym.
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jest pisemnie potwierdzić otrzymanie wniosku. Jeśli stwierdzi uchybienia, zwraca
inicjatorowi referendum lub jego pełnomocnikowi wniosek i wyznacza czternastodniowy termin do ich usunięcia25.
Pamiętać jednak należy, że – jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny – referendum w sprawie odwołania nie może być łączone z referendum w innej sprawie26.
Ustawa o referendum lokalnym przewiduje możliwość prowadzenia kampanii
referendalnej, która służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych
w referendum, treści postawionych pytań i wariantów, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora referendum oraz partii politycznych, zrzeszeń i mieszkańców
w sprawie poddanej pod referendum (art. 28 u.r.l.).
Referendum przeprowadzane jest w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu
od dnia opublikowania uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w tej sprawie w wojewódzkim dzienniku urzędowym lub od dnia
uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego uwzględniającą złożoną
przez mieszkańców skargę na organ stanowiący, gdy ten wcześniej odrzucił wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum (art. 20 ust. 1 oraz art.
27 u.r.l.).
Kampania prowadzona przed referendum podlega jednak ustawowym ograniczeniom. Organom jednostki samorządu terytorialnego oraz członkom tych organów
zabrania się uczestniczenia na koszt jednostki samorządu terytorialnego w kampanii referendalnej związanej z referendum w sprawie odwołania organu jednostki
samorządu terytorialnego przed upływem kadencji (art. 28 ust. 2 u.r.l.). Ponadto
zabrania się prowadzenia kampanii referendalnej na terenie: urzędów administracji
rządowej i samorządowej, sądów, zakładów pracy, jednostek wojskowych i innych
jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony
narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek
25.	Art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o referendum lokalnym. Ponadto komisarz wyborczy odrzuca wniosek
o przeprowadzenie referendum, w którym stwierdził niedające się usunąć uchybienia, a także
jeśli inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązków wskazanych w art. 13 ust. 1 i 3
ustawy. W takim wypadku postanowienie o odrzuceniu wniosku przekazuje się niezwłocznie
inicjatorowi referendum lub jego pełnomocnikowi.
26. Postanowienie NSA z dnia 17 marca 1995r. w sprawie S.A./Bk 393/95.
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policyjnych, w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie
(art. 29 ust. 2 u.r.l.). Podczas kampanii referendalnej zabrania się organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których
wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość
drobnych przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych i promocyjnych (art. 31 u.r.l.). Wszelkie plakaty, hasła lub ulotki dotyczące referendum,
które zawierają wyraźne oznaczenie od kogo pochodzą, bądź stwierdzające, przez
kogo są rozplakatowane, podlegają ochronie prawnej (art. 33 u.r.l.). Na 24 godziny
przed rozpoczęciem referendum aż do zakończenia głosowania obowiązuje cisza
wyborcza (art. 32 u.r.l.).
Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Jeśli referendum dotyczyło odwołania organu jednostki
samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne
wówczas, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu (art. 55 u.r.l.). Referendum jest rozstrzygające, jeżeli
za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż
połowę ważnych głosów. W przypadku referendum gminnego w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne jest rozstrzygający, jeżeli za
samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów (art. 55 u.r.l.).
Po zakończeniu głosowania komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół
wyników głosowania w obwodzie (art. 59 ust. 1 u.r.l.). Niezwłocznie po otrzymaniu
protokołów głosowania od wszystkich obwodowych komisji, terytorialna komisja
sporządza w czterech egzemplarzach protokół wyniku referendum (art. 61 ust. 1
u.r.l.). Po sporządzeniu protokołu wyniku referendum terytorialna komisja podaje
do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik referendum przez wywieszenie w swojej siedzibie jednego z egzemplarzy tego protokołu (art. 63 ust. 1 u.r.l.).
Wojewoda niezwłocznie ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym protokół
wyniku referendum, otrzymany od komisji terytorialnej (art. 63 ust. 2 u.r.l.).
Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej
pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany
jest niezwłocznie podjąć czynności w celu jej realizacji (art. 65 u.r.l.).
Dotychczasowa praktyka funkcjonowania ustawy o referendum lokalnym potwierdza, że najistotniejszą przeszkodą w uznaniu jego ważności i – co za tym
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idzie jego skuteczności – jest wysoki próg frekwencji co z kolei powoduje, że niejednokrotnie pojawiają się pytania o jego sens i skuteczność. Wydaje się jednak,
że problemem jest głównie szeroko pojęta polityczna sfera funkcjonowania władz
lokalnych oraz dopiero emancypujące się w polskiej rzeczywistości społeczeństwo
obywatelskie.
Ujmując rzecz historycznie, charakterystyczny i znamienny jest fakt, że zasadniczym powodem przeprowadzania referendów lokalnych są konflikty pomiędzy
przedstawicielami władzy lokalnej oraz „oddolny” sprzeciw członków wspólnoty
wobec planowanych działań monokratycznego organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta); rzadziej organu stanowiącego. Bezpośrednią
przyczyną jest również często sprzeciw mieszkańców wobec planowanych na terenie
gminy inwestycji lub zmian w istniejącej już infrastrukturze oraz niezrozumienie
i nieakceptowanie podejmowanych przez władze gmin decyzji. Podobnie wnioskuje
A. Piasecki, stwierdzając że: najistotniejszym motywem zdecydowanej większości
głosowań były antyhegemoniczne postawy i populistyczne żądania (…) a zarzuty
miały zwykle ogólnikowy charakter27.
Powyższe konstatacje potwierdza także raport sporządzony przez Kancelarię
Prezydenta RP. Według stanu na 6 września 2013 roku – stwierdza on – w bieżącej kadencji samorządowej w 85 gminach odbyło się 111 referendów lokalnych
w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem
kadencji, w tym 81 referendów dotyczących odwołania organów wykonawczych
oraz 30 dotyczących odwołania organów stanowiących (referenda podwójne). Ważnych referendów było 1628. W pozostałych przypadkach frekwencja nie osiągnęła
wymaganego progu. Średnia frekwencja – wyniosła 17,87%29.

27. A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 20.
28.	W ich wyniku odwołano 5 rad gmin (Żagań, Nowinka, Piekoszów, Bytom, Elbląg); 3 wójtów
(Lewin Kłodzki, Wiżajny, Piekoszów); 6 burmistrzów (Żagań, Raciąż, Wojkowice, Ostróda,
Kłodawa, Nasielsk); 2 prezydentów miast (Bytom, Elbląg). Zob.: Referenda lokalne. Podstawowe
problemy…, s. 2
29.	
Raport KPRP nt. referendów lokalnych, na: http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art,905,raport-kprp-nt-referendow-lokalnych.html, dostęp: 20.12.2013 r.
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Wyniki te wskazują, że skuteczność referendów wynosiła w przypadku odwołania
wójtów 15%, a w przypadku rad 13%. Wszystkie pozostałe referenda uznany były
za nieważne, ponieważ nie została osiągnięta wymagana frekwencja30.
Tym samym na podstawie analizy dotychczasowej praktyki funkcjonowania
ustawy o referendum lokalnym można jednoznacznie stwierdzić, że – z punktu
widzenia inicjatorów oraz ich zwolenników – najpoważniejszą przeszkodą jest
wysoki próg frekwencji wynoszący aż 30 % lub – w odniesieniu do organu wykonawczego pochodzącego z bezpośrednich wyborów – wymóg 3/5 liczby biorących
udział w wyborze odwoływanego organu. Istotny jest również stosunkowo wysoki
próg procentowy w odniesieniu do liczby mieszkańców wspólnoty samorządowej
wymagany dla skutecznej inicjacji referendum31. Możliwe jest w tym wypadku
przyjęcie rozwiązań ułatwiających procedury oraz uprawdopodabniających ważność referendum. Alternatywę może stanowić np. obniżenie o połowę wymaganego
dla wniosku obywatelskiego progu z 10% na 5% w odniesieniu do gminy i z 5% do
2,5% w przypadku wyższych szczebli samorządu. Opcjonalnie można również zastosować zasadę przeprowadzania referendum „przy okazji” najbliższych wyborów
samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego, co znacznie uprawdopodobniłoby osiągnięcie wymaganego progu frekwencji.
Innym sposobem może również być np. uelastycznienie progu frekwencyjnego
i przyjęcie zasady, że referendum byłoby wiążące, gdy frekwencja wyniosła ponad
30% (lub 3/5 wyborców biorących udział w wyborze odwoływanego organu) i za
danym wariantem oddano większość ważnych głosów; a przy frekwencji niższej
(ale np. nie niższej niż 15%) uznanie za wynik wiążący sytuację, w której za danym
wariantem opowiedziało się 80% głosujących.
Przedstawione powyżej alternatywne rozwiązania mogą (a nawet będą) stać
w sprzeczności ze stanowiskiem przeciwników referendów, odwołujących się często – nie bez racji – do tego, że ich główną przyczyną są konflikty personalne
i polityczne, a – w przypadku referendów niemerytorycznych – ich rzeczywistym

30.	Podobnie było w przypadku referendum w Warszawie, w sprawie odwołania prezydent H. Gronkiewicz-Waltz. Frekwencja wyniosła 25,66 %, a progiem ważności referendum było 29,1 proc.
31.	Zob. również: P. Śliwa, Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak, Konflikt nieunikniony, Poznań 2001, s. 38-39.
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celem jest odwołanie organu (lub organów) jednostki samorządu terytorialnego,
a wszelkie ich uzasadnienia są niezbędne dla jego umotywowania.
Podsumowując należy stwierdzić, że referendum lokalne stanowi bez wątpienia
najpełniejszą formę demokracji, ucieleśniającą ideę udziału obywateli w procesie
podejmowania decyzji i zapewnia możliwość wypowiedzenia się przez członków
wspólnoty lokalnej w sprawach istotnych dla tej wspólnoty. Jest ono niezbędnym
elementem dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i umożliwia
podejmowanie przez wspólnotę rozstrzygnięć w sprawach publicznych, w sposób jawny, bez pośrednictwa elit politycznych i – w konsekwencji – legitymizacji
określonych decyzji politycznych. Jego niewątpliwą wadą jest fakt, że każde głosownie referendalne może przeobrazić się w swoisty sondaż popularności a nie
merytoryczne rozstrzygnięcie istotnej kwestii podniesionej w referendum, czemu
często sprzyja inercyjność i pasywność obywateli oraz ich niechęć do udziału w politycznych przedsięwzięciach.
Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania z cała pewnością – z perspektywy
sześciu kadencji samorządu – wymagają zmian i wprowadzenia w tym zakresie
nowych regulacji.

Streszczenie
Referendum lokalne jako wyraz demokracji bezpośredniej
W demokratycznym państwie prawa partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy
odbywa się przy wykorzystaniu wielu możliwości uczestniczenia w życiu publicznym, przede wszystkim jednak poprzez ich udział w zbiorowym podejmowaniu
decyzji, dzięki czemu realizowana jest konstytucyjna zasada zwierzchnictwa narodu. Referendum lokalne stanowi bez wątpienia najpełniejszą formę demokracji,
ucieleśniającą ideę udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji, zapewniając jednocześnie możliwość wypowiedzenia się przez członków wspólnoty lokalnej
w sprawach dla niej istotnych. Niniejszy artykuł przedstawia aktualnie obowiązujące w tym zakresie ustawodawstwo, a także jest próbą wskazania najważniejszych
problemów skupionych w obrębie referendum lokalnego.
Słowa kluczowe: demokracja bezpośrednia, referendum lokalne, referendum
w Polsce, referendum gminne, referendum warszawskie, ustawa o referendum
lokalnym.
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Summary
Local referendum as an expression of direct democracy
In a democratic state of law participation of citizens in the exercise of power is carried out using a number of opportunities to participate in public life, but above all
through their participation in collective decision-making is carried out the constitutional principle of the sovereignty of the nation. Local referendum is undoubtedly
the most complete form of democracy, embodying the idea of the participation
of citizens in decision-making, while providing the opportunity to comment by
the members of the local community on important issues . This article presents
the currently valid legislation in this field, and is an attempt to identify the most
important issues centered around a local referendum.
Keywords: direct democracy, local referendum, referendum in Poland, municipal
referendum, Warsaw referendum, Local Referendum Act.
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Wpływ rodziny na osiągnięcia dziecka w wieku
szkolnym
Waldemar Basak1

Wprowadzenie
Rodzina jest pierwszym środowiskiem dziecka i dlatego od narodzin powinna
zapewnić mu optymalne warunki do rozwoju. Zadaniem rodziny jest przekazanie
systemu wartości, norm i zwyczajów postępowania. Nieco później dziecko staje się
członkiem społeczności szkolnej. Rola ucznia rodzi wiele obowiązków i odpowiedzialność za postępy i wyniki w nauce. Aby te postępy były jak najlepsze rodzina
zobowiązana jest do ciągłego towarzyszenia dziecku w procesie edukacji.
Według Bogusława Milerskiego rodzina to podstawowa i historyczno-socjologicznie
najstarsza instytucja życia społecznego; badania antropologiczne wskazują, iż system
pokrewieństwa, którego emanacją jest również rodzina, stanowi pierwotną i zarazem
podstawową formę organizacji społeczeństwa; rodzina jest również prymarną instytucją
wychowawczą; o jej roli jako naturalnego środowiska wychowawczego świadczy fakt, że
to ona, a nie przedszkole czy szkoła, mimo ich niepodważalnego znaczenia w wychowaniu, stanowi pierwsze źródło przekazu symbolicznego; w niej małe dziecko uczy się
wyrażania uczuć i myśli, a także odpowiednich reakcji i zachowań; w niej spotyka się też
z wartościowaniem; te bardzo proste informacje tworzą zrąb wiedzy dziecka o cenionym
w najbliższym mu otoczeniu i kręgu kulturowym systemie wartości; w rodzinie dziecko
uczy się po raz pierwszy norm postępowania i jest wdrażane do funkcjonowania w czekających je rolach społecznych2. Stanisław Głaz stwierdza, natomiast iż wychowanie jest
kształtowaniem osobowości drugiego człowieka, wpływaniem na niego w taki sposób,
aby w pełni mógł przeżywać wszystkie przejawy swego człowieczeństwa. Wychowanie
w swej istocie jest niczym innym jak kształtowaniem osoby ludzkiej, doskonaleniem
każdego indywidualnego człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia i działalności3.

1. Dr Waldemar Basak, profesor nadzwyczajny w Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej.
2. B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2000, s. 192.
3. S. Głaz, Rodzina a jednostka, Kraków 1998, s. 18.
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Organizacja i przebieg badań
Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2012 roku w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu. Odrzykoń to wieś położona w województwie podkarpackim, powiecie krośnieńskim, gminie Wojaszówka. Zamieszkuje ją około
trzy tysiące mieszkańców4. W Zespole Szkół w Odrzykoniu naukę pobiera ponad
trzystu uczniów. Kształcą się oni w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum. W szkole pracuje 15 nauczycieli. Badaniami zostali objęci uczniowie klas IV – VI i ich
rodzice. W klasach IV – VI uczyło się w okresie prowadzenia badań 79 uczniów.
Wśród badanych było 40 dziewcząt (51%) i 39 chłopców (49%). Kwestionariusz
ankiety dla rodziców uzupełniło 56 matek i 56 ojców. Wśród zbadanych rodzin 51
(91%) to rodziny pełne, 4 (7%) rodziny rozbite, 1 (2%) rodzina zrekonstruowana.
Tabela 1. Liczbowy rozkład uczniów poddanych badaniom
Badane osoby

Liczba dzieci

Liczba rodzin badanych uczniów

Uczniowie klasy IV

28

28

Uczniowie klasy V

25

25

Uczniowie klasy VI

26

26

RAZEM

79

79

Celem badań była analiza najbliższego środowiska dziecka jakim jest rodzina i jej
wpływ na osiągnięcia szkolne oraz ustalenie wskazań i dyrektyw pedagogicznych
kierowanych do rodziców, a dotyczących opieki nad dziećmi i wspomagających
ich prawidłowy rozwój. Przedmiot badań określono następująco: jaki jest wpływ
rodziny na osiągnięcia dzieci w wieku szkolnym? Problem główny stanowi pytanie: w jakim stopniu rodzina ma wpływ na osiągnięcia dzieci w wieku szkolnym
w kontekście pracy wychowawczej i opiekuńczej? Uściśleniem problemu głównego
są problemy szczegółowe:
4. J. Michalak, Krosno i okolice, Krosno 2001, s. 113.
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1. Czy warunki bytowe rodziny wpływają na osiągnięcia szkolne dzieci?
2. Czy wykształcenie rodziców ma wpływ na powodzenia szkolne dzieci?
3. W jakim stopniu typ i wielkość rodziny wpływa na osiągnięcia dzieci w wieku
szkolnym?
4. Czy relacje między rodzicami a dziećmi wpływają na osiągnięcia w nauce?
Hipoteza główna została sformułowana następująco: Zakłada się, że rodzina ma
bardzo duży wpływ na osiągnięcia dzieci w wieku szkolnym. Do hipotezy głównej
sformułowano następujące hipotezy robocze:
1. Przypuszcza się, że warunki bytowe mają wpływ na powodzenia w nauce
dzieci w wieku szkolnym;
2. Zakłada się, że wykształcenie rodziców wpływa na osiągnięcia szkolne ich
dzieci;
3. Zakłada się, że typ i wielkość rodziny w dużym stopniu wpływa na osiągnięcia
dzieci;
4. Przypuszcza się, że relacje i więzi panujące w rodzinie, silnie oddziałują na
dzieci i wpływają na ich powodzenia szkolne.
Funkcję zmiennej zależnej w badaniach będą spełniać: osiągnięcia dzieci w wieku
szkolnym; natomiast zmiennej niezależnej: sytuacja rodzinna dziecka. Wskaźnikami dla zmiennej zależnej będzie:
– atmosfera panująca w rodzinie,
– cechy dziecka,
– stan zdrowia,
– rozwój umysłowy,
– zainteresowania dziecka.
Natomiast dla zmiennej niezależnej wskaźnikami będą:
– warunki bytowe,
– wykształcenie rodziców,
– ogólny stan zdrowia rodziny,
– wielkość, typ rodziny,
– wiek rodziców.
W badaniach wykorzystano: metodę sondażu diagnostycznego i posłużono się
techniką ankiety; a jako narzędzi badawczych użyto kwestionariuszy ankiety.
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Ankieta rodziców
We wstępnej fazie sondażu zebrano i poddano analizie dane dotyczące sytuacji
rodzinnej, społecznej i zawodowej badanych rodzin. Badania wykazały, iż:
A). Wśród ojców: 22-ch to osoby nie przekraczające 40 roku życia, 34. znajduje się w przedziale 40 – 50 lat. Natomiast matki to osoby nieco młodsze
i 37 z nich nie przekroczyło 40 roku życia, a tylko 19 ma ponad 40 lat. Zebrane
dane wskazują, że więcej rodziców mieści się w przedziale wiekowym 30 –
40 lat i jest ich 53%, a w przedziale 40 – 50 lat znajduje się 47% rodziców.
B). 22 rodziny (39%) są wielodzietne i posiadają więcej niż troje dzieci, 7 rodzin
(13%) – posiada troje dzieci, 24 rodziny (43%) posiadają po dwoje dzieci,
a 3 rodziny (5%) posiadają tylko jedno dziecko. Tak więc, wśród badanych
rodzin przeważają rodziny z dwojgiem dzieci (43%), a aż 39% to rodziny
wielodzietne posiadające więcej niż troje dzieci.
C). 4 matki (7%) posiadają wykształcenie podstawowe, 23 (41%) wykształcenie
zawodowe, 20 (36%) wykształcenie średnie, tylko jedna osoba (2%) posiada
wykształcenie wyższe zawodowe i 8 (14%) wyższe magisterskie. Nieco inaczej
przedstawiają się wyniki badań wykształcenia ojców. Podstawowe wykształcenie posiada 6 ojców (11%), zawodowe 20 (36%), średnie 24 (44%), wyższe
zawodowe 1 (2%) i wyższe magisterskie 4 (7%) ojców. Ujmując ogólnie:
10 rodziców (9%) posiada wykształcenie podstawowe, 43 (38%) zawodowe,
44 (39%) średnie, 2 (4%) wyższe zawodowe, 12 (10%) rodziców ma wykształcenie wyższe magisterskie. Analizując można stwierdzić, że w badanych
rodzinach przeważa wykształcenie średnie i zawodowe.
D). Dane dotyczące charakteru wykonywanej pracy przez rodziców dzieci przedstawia tabela.
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Tabela 2. Charakter pracy wykonywanej przez rodziców
Charakter wykonywanej pracy

Matka
N

Pracownik fizyczny
Pracownik umysłowy
Bezrobotny
Rolnik
Rencista

40
15
1
0
0

RAZEM

56

Ojciec

%
71
27
2
0
0

N

%

16
20
18
4
1

29
27
32
7
2

56

Ogółem
%
50
28
19
4
1
100

Z powyższych danych wynika, iż przeważająca ilość ojców jest pracownikami
fizycznymi i umysłowymi, tylko 1 jest osobą bezrobotną, natomiast wśród matek
przeważa bezrobocie – 18 osób. 16 matek jest pracownikami fizycznymi, 4 – rolnikami i 1 – rencistką. Uogólniając: 56,50% rodziców to pracownicy fizyczni, 30,28%
to osoby pracujące umysłowo, 19,7% to bezrobotni, 4,4% to rolnicy, 1,1% to renciści. Wśród rodziców badanych dzieci najwięcej jest osób pracujących fizycznie.
E). 51 rodzin (91%) utrzymuje się ze stałej pracy zarobkowej, 3 (5%) z innych
źródeł, 2 (4%) z pracy okresowej, żadna z rodzin nie utrzymuje się z zasiłków
i żadna rodzina nie pozostaje bez dochodów.
F). Spośród badanych rodzin dobre warunki mieszkaniowe posiada 36 (64%)
rodzin, bardzo dobre 14 (25%), wystarczające 5 (9%), tylko 1 (2%) rodzina
posiada złe warunki mieszkaniowe. Badania wykazały, że 50 rodzin, tj. 89%
posiada warunki mieszkaniowe dobre i bardzo dobre. Swoją sytuację materialną uważa za dobrą 26 rodzin (46%), wystarczającą 22 (39%), bardzo
dobrą 5 (9%), tylko 3 rodziny (6%) określa, że ich sytuacja materialna jest
zła. Ponad połowa badanych rodzin (55%) określa, że ich sytuacja materialna
jest dobra i bardzo dobra.
W kolejnym etapie badań analizie poddano części szczegółowe kwestionariuszy
ankiet.
Wśród zbadanych rodzin przeważają stosunki rodziców z dziećmi określane
jako łagodne: 40 (71%). Jako zmienne stosunki określiło 16 rodzin(29%). Żadna
badana rodzina nie określiła, iż jej stosunek do dzieci jest surowy.
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W ocenie rodziców przeważają uczniowie dobrzy – 34 (60%) i bardzo dobrzy
15 (27%). Uczniowie słabi to 6 wskazań (11%); w jednym przypadku nie dokonano oceny. Każda rodzina powinna zapewnić dziecku pomoc w odrabianiu zadań
domowych. Najwięcej prac domowych dzieci odrabiają samodzielnie; pomoc najczęściej uzyskują od matki – 31 wskazań, od ojca – 14 wskazań, od rodzeństwa
– 7 oraz od innych osób – 1 wskazanie.
Aby rodzice cieszyli się autorytetem i uznaniem powinni postępować konsekwentnie w stosunku do swoich dzieci. Ponad połowa rodziców potwierdza, że tak
postępuje - 29 wskazań tj. 52%; blisko połowa, tj. 27 (48%) określa, iż postępuje
konsekwentnie czasami. Spośród badanych rodzin 47 (84%) stosuje wobec dzieci
nagrody, natomiast tylko 9 (16%) stosuje kary. Rodzice znacznie częściej nagradzają
swoje dzieci, niż karzą.
Dziecko jeśli znajdzie się w kłopotliwej, trudnej sytuacji, szuka pomocy wśród
bliskich mu osób, tj. w rodzinie. U kogo najczęściej – obrazuje tabela.
Tabela 3. Osoby, wśród których dzieci szukają pomocy
Wybrane osoby

N

Matka

49

Ojciec

18

Rodzeństwo

9

Koledzy

3

Inne osoby

2

Dziecko szuka pomocy najczęściej u matki ale również dość często u innych
członków rodziny.
Aby dziecko mogło dobrze funkcjonować jako uczeń, należy mu zapewnić warunki do nauki. Ujmując ogólnie 35 uczniów (62%) posiada własny pokój, 16 dzieci
(29%) dzieli pokój ze starszym lub młodszym rodzeństwem, 3 (5%) posiada własny
kącik do nauki i tylko 2 uczniów (4%) nie ma stałego miejsca do nauki i odrabiania
zadań domowych.
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Stan zdrowia dziecka to ważny element, który wpływa na jego wyniki w nauce.
34 uczniów (60%) posiada dobry stan zdrowia, 20 (36%) stan bardzo dobry. Dwóch
uczniów (4%) często choruje i ciągle bierze leki.

Ankieta dzieci
Dziecko, które spędza dużo czasu z rodzicami czuje się dobrze i bezpiecznie, jest
dowartościowane i szanowane, a wspólne chwile wpływają na jego prawidłowy
rozwój fizyczny i intelektualny. Badania wykazały, że rodzice spędzają wspólnie
z dziećmi więcej niż 1 godzinę dziennie – 69 wskazań, tj. 87% badanych. Natomiast
10 (13%) mniej niż 1 godzinę dziennie.
Rodzice chcąc wzmocnić pozytywne lub osłabić negatywne działanie swoich
dzieci stosują wobec nich nagrody i kary. 63 dzieci (80%) jest nagradzanych; nagród nie otrzymuje 16 badanych (20%). Natomiast karanych jest 41 (52%) dzieci.
Rodzice nie stosują kar wobec 38 badanych (48%). Większość dzieci jest nagradzana
przez swoich rodziców.
Problemy, kłopoty dotykają każdego człowieka, również dzieci, ale jeśli porozmawiamy z bliską osobą, bardzo często problemy dają się rozwiązać lub znikają
całkowicie. 61 badanych (77%) uczniów rozmawia z rodzicami o problemach
szkolnych i osobistych. Jednak aż 18 (23%) z kłopotami radzić musi sobie sama
lub szukać pomocy poza najbliższymi.
Czas wolny można spędzać na wiele sposobów. Sposoby spędzania czasu z rodzicami przedstawia tabela.
Tabela 4. Sposoby spędzania wolnego czasu
Sposoby spędzania wolnego czasu

N

Oglądanie telewizji

57

Zakupy

36

Wspólne zabawy, spacery

33

Inne

33
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Najwięcej dzieci – 57 (72%) spędza czas ze swoimi rodzicami oglądając telewizję,
a pozostali badani wskazują, że są to zakupy, wspólne zabawy i spacery.
Następnie badania wykazały, że najczęściej dziecko szuka pomocy i rady u matki
– 59 ankietowanych; 32 – u ojca, 20 - u rodzeństwa, 24 - u kolegów, tylko 7 uczniów
szuka pomocy u innych osób.
Analizując dane należy stwierdzić, ze w badanych rodzinach panuje zgodna
i życzliwa atmosfera. Spośród ankietowanych 56 (71%) określiło atmosferę jako
zgodną z wzajemnym szacunkiem, 18 uczniów (23%) wskazało, że kłótnie w rodzinie pojawiają się czasami, 5-cioro dzieci (6%) stwierdziło, że kłótnie są ciągle.
Alkoholizmu i innych patologii badania nie potwierdziły.
43 uczniów (54%) stwierdza, że z nauką radzi sobie dobrze, 19 (24%), że - bardzo
dobrze, natomiast słabo - 17 uczniów(22%). Uogólniając 63 badanych uczniów
(78%) określa, że nauka nie sprawia im kłopotów.

Analiza wyników badań
Analizując opracowania statystyczne przeprowadzonych badań należy stwierdzić,
że prawidłowo funkcjonująca rodzina jest dla dziecka środowiskiem, które najlepiej zapewnia i zaspokaja jego potrzeby. Zapewnia mu również najkorzystniejsze
warunki do rozwoju fizycznego i intelektualnego. Tym samym rodzina ma bardzo
istotny wpływ na szkolne osiągnięcia dziecka.
Hipoteza 1
Przypuszcza się, że warunki bytowe mają wpływ na powodzenia w nauce dzieci
w wieku szkolnym.
Blisko 90% badanych rodzin posiada warunki mieszkaniowe dobre i bardzo
dobre. Także sytuacja materialna badanych rodzin jest dobra; bardzo nieliczni
określili ją jako złą. Stałe zatrudnienie rodziców zapewnia ciągły dochód, który rodzina może przeznaczyć na codzienne potrzeby ekonomiczne i kulturalne, a dobre
warunki mieszkaniowe są niezbędne dziecku do funkcjonowania w roli ucznia.
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Hipoteza 2
Zakłada się, że wykształcenie rodziców wpływa na osiągnięcia szkolne ich dzieci.
Poziom intelektualny rodziców i ich wykształcenie nie jest głównym czynnikiem
decydującym o postępach i wynikach w nauce. Sprzyja jednak nauce dziecka, ponieważ styka się ono z różnego rodzaju zainteresowaniami, kulturą języka, świadomością iż dobre wykształcenie zapewnia dobry start w dorosłym życiu. Ponad
połowa badanych rodziców posiada wykształcenie średnie, wyższe zawodowe lub
wyższe magisterskie. Wykształcenie rodziców sprzyja postępom dzieci gdy towarzyszy temu również zainteresowanie dzieckiem, pomoc w odrabianiu lekcji, dobra
ocena i samoocena ucznia.
Hipoteza 3
Zakłada się również, że typ i wielkość rodziny w dużym stopniu wpływa na osiągnięcia dzieci.
Strukturę rodziny wyznacza liczba, wiek jej członków i różne formy organizacyjne życia rodzinnego. Sytuacja dziecka w rodzinie pełnej zapewnia poczucie
bezpieczeństwa, zaufanie, a co za tym idzie dobre wyniki w nauce. Ponad 90%
badanych rodzin to rodziny pełne, zapewniające dziecku szczęście i ciepło obojga
rodziców. Wielkość rodzinny to też czynnik wpływający na to czy dziecko jest dobrym uczniem czy słabym. W rodzinach bardzo licznych sytuacja ucznia nie sprzyja
nauce, gdyż często rodzice nie są w stanie zapewnić mu właściwych warunków
w tym zakresie. Natomiast w rodzinach gdzie wychowuje się dwoje, troje dzieci
warunki do nauki są w zasadzie optymalne (wspólne działania, zainteresowania
i wzajemna pomoc w nauce sprzyja osiąganiu dobrych wyników w szkole).
Hipoteza 4
Przypuszcza się, że relacje i więzi panujące w rodzinie silnie oddziałują na dzieci
i wpływają na ich powodzenia szkolne.
Jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju życia emocjonalnego
dziecka jest zaspokojenie jego potrzeb psychospołecznych takich jak: miłość, życzliwość, zaufanie, czułość, potrzeba częstego kontaktu, wspólne spędzanie wolnego
czasu, rozmowy. Oceniając stosunki panujące między rodzicami a dziećmi z badanego środowiska należy stwierdzić, że w przeważającej liczbie rodzin stosunki są
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łagodne i ciepłe. Zdecydowana większość rodziców nagradza swoje dzieci. Pomoc
w odrabianiu lekcji dzieci uzyskują od obojga rodziców lub odrabiają bez ich pomocy. Większość rodziców ocenia, iż ich dzieci są uczniami dobrymi lub bardzo
dobrymi. W sytuacjach trudnych i kłopotliwych dzieci chętnie szukają pomocy
w domu rodzinnym wśród rodziców lub rodzeństwa. Świadczy to o tym, że czują
się w tym domu dobrze, darzą zaufaniem rodziców i rodzeństwo.

Podsumowanie
Osiągnięcia edukacyjne uczniów zależą w dużej mierze od warunków środowiska
rodzinnego. W niniejszych badaniach zainteresowano się bliżej rodziną i jej wpływem na osiągnięcia w nauce dzieci w wieku szkolnym. W oparciu o analizę badań
należy stwierdzić, że postawione hipotezy znalazły potwierdzenie.
Dobrze i prawidłowo funkcjonująca rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym, które najpełniej zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka i zapewnia
mu optymalne warunki do rozwoju fizycznego i intelektualnego, a co za tym idzie
ma ogromny wpływ na osiągnięcia szkolne. Sytuacja materialna rodziny, w której
wzrasta dziecko jest ważnym czynnikiem wpływającym na jego osiągnięcia szkolne,
gdyż złe warunki mieszkaniowe, duża liczba osób w domu lub w mieszkaniu, mało
pomieszczeń, brak stałego miejsca do nauki, czy własnego pokoju negatywnie
wpływają na wyniki szkolne. Z kolei dobra sytuacja materialna rodziny wpływa
pozytywnie na rozwój i sukcesy szkolne dzieci.
Atmosfera domu rodzinnego ma ogromny wpływ na osiągnięcia szkolne. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie pełnej, przepojonej szacunkiem, zaufaniem
i miłością - nie czuje żadnych zagrożeń, które by mogły w jakikolwiek sposób
zdezorganizować jego naukę w domu. Łatwiej może się skupić, myśleć, a jeśli napotyka na jakąś trudność, chętnie podejmuje rozmowy z rodzicami. Jest pewne, że
w każdej trudnej dla niego sytuacji uzyska pomoc i wsparcie od swoich rodziców.
Z całokształtu przeprowadzonych badań nasuwają się następujące wnioski:
– uczestniczenie rodziców w procesie edukacyjnym dziecka powinno towarzyszyć przez cały okres edukacji szkolnej dziecka;
– najbliższa rodzina powinna dołożyć wszelkich starań aby zapewnić jak najlepszy rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny swojego dziecka;
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– rodzice powinni uczestniczyć w wykładach, prelekcjach, warsztatach dotyczących rozwoju dziecka, jego potrzeb i sposobów ich zaspokajania;
– rodzice powinni umiejętnie motywować dzieci do uczenia się poprzez stosowanie pochwał i nagród, pokazywanie drogi do wymarzonego zawodu, uświadomienie, że nauka procentuje w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Badania wykazały istotny wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia i wyniki
w nauce dzieci w wieku szkolnym. Chcąc dobrze wychować i wykształcić dziecko
należy mu zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju już od pierwszych dni jego
życia. Ważne jest również wsparcie i opieka w czasie gdy dziecko przekracza próg
szkolny. Należy wspierać jego poczynania, zachęcać i motywować do działania,
a łatwiej mu będzie pokonać przeciwności i osiągać zamierzone cele.

Streszczenie
Wpływ rodziny na osiągnięcia dziecka w wieku szkolnym
Przedmiotem badań było poznanie odpowiedzi na pytanie: jaki jest wpływ rodziny
na osiągnięcia dzieci w wieku szkolnym? Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2012 roku w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu. Badaniami
zostali objęci uczniowie klas IV-VI (79 uczniów) i ich rodzice: 56 matek i 56 ojców.
Badania wykazały istotny wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia i wyniki
w nauce dzieci w wieku szkolnym.
Słowa kluczowe: rodzina, dziecko, szkoła, osiągnięcia szkolne.

Summary
The influence of the family on child’s achievements at school age
The subject of the study was to answer the question: what is the influence of the
family on the achievement of school-age children? The research was conducted
in April 2012 in the Complex of Schools in Odrzykoń. The studies included the
students of the 4th, 5th and 6th year (79 students) and their parents: 56 mothers
and 56 fathers. Studies have shown a significant influence of family environment
on achievement and learning outcomes of school-age children.
Keywords: family, child, school, school achievement.
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Działalność opiekuńcza i pedagogiczna
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Katarzyna Basak1

Historia TPD
Idea utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zrodziła się w 1880 roku w Warszawie w środowisku lekarzy, pedagogów i prawników. Głównymi inicjatorami
byli: Adam Goltz, Eryk Jachowicz, Jan Jeleński, Walentyn Kosmowski, Stanisław
Markiewicz, Aleksander Moledhawer, Roman Wierzchlejski. Wielkie znaczenie dla
tej idei miała wydana w 1887 roku książka pod tytułem Niedole dziecięce, której
celem było wzbudzenie w czytelniku uznania potrzeby funkcjonowania w państwie
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i zachęcanie do gorliwego z nim współdziałania2.
Wstrząśnięci bezdomnością, włóczęgostwem dzieci i młodzieży, dużą liczbą podrzutków i przypadków dzieciobójstwa, a przede wszystkim wzrostem śmiertelności
wśród dzieci filantropi podjęli działania w kierunku społecznego rozwoju opieki
nad dzieckiem.
Zgodnie z przyjętym wówczas Projektem statutu TPD celem Towarzystwa było
podejmowanie działań dla stworzenia wszystkim dzieciom prawidłowych warunków rozwoju i wychowania, a w szczególności pomoc matce i dziecku oraz stała
troska o dobro rodziny i dziecka w rodzinie. Był to pierwszy statut TPD. W 11
punktach zawarto podstawowe zadania Towarzystwa, które obejmują w zasadzie
wszystkie problemy opieki nad dzieckiem i pomocy rodzinie. Program Towarzystwa
był w owych czasach bardzo postępowy i nowoczesny.
Starania o powołanie Towarzystwa i zatwierdzenie statutu trwały prawie 20 lat
i chociaż nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, to jednak przyczyniły się do utworzenia w 1884 roku Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi,
a w 1906 roku: Towarzystwa Opieki nad Dziećmi3.

1. Lic. Katarzyna Basak, magistrantka w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
2. B. Tracewski, Przyjaciele dzieci, Warszawa 1997, s. 13.
3.	M. Balcerek, Historyczny rozwój tendencji wychowawczych TPD, Pedagogika Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1975, s. 28-29.
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W 33 lata później w Krakowie na nowo narodziła się podobna inicjatywa i w 1913
roku powołano Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci4. Jego twórcami byli
znani i cenieni w środowiskach inteligenckich i robotniczych działacze Uniwersytetu Ludowego i Komitetu Równouprawnienia Kobiet: Bronisława Bobrowska,
Maria Bogdaniowa, Roman Bogdani, Helena Boguszewska, Tomasz Janiszewski,
Marian Falski, Alfred Merc, Helena Radlińska, Stanisław Nowak, Wanda Zalewska, Kazimiera Silbermanowa, Władysława Weychert-Szymanowska5. Głównym
celem organizacji było objęcie opieką dziecka proletariackiego i wychowanie go na
człowieka wolnego, niezależnego oraz pogłębianie instynktu dążeń do lepszych form
życia. Środki pozyskiwano od związków zawodowych, spółdzielni robotniczych
i z Kasy Chorych. Organizowano dla dzieci placówki opiekuńcze, ogniska, kolonie, półkolonie oraz różne inne formy spędzania wolnego czasu. Towarzystwo
dbało szczególnie o dożywanie, ubranie i naukę swoich podopiecznych6. W swojej
działalności Towarzystwo zerwało z dobroczynnością i ofiarnością. Uznano prawo
dziecka do opieki i wychowania, przypisując w tej dziedzinie podstawowe zadania
władzom politycznym, gospodarczym, oświatowym i organizacjom robotniczym.
W placówkach Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci poszukiwano nowatorskich metod pedagogicznych, służących odpowiednim ideom wychowania
społeczno-politycznego. W pracy pedagogicznej, dużo uwagi poświęcano kształtowaniu grup, umiejętności współdziałania i współżycia w nich. We wszystkich
ośrodkach panowała zasada poszanowania godności drugiego człowieka, ustalonych praw i norm. Wiązało się to z odpowiednim doborem personelu, który oprócz
formalnych kwalifikacji musiał posiadać wiedzę na temat psychiki dziecka i jego
rozwoju. Z powodu braku środków finansowych Stowarzyszenie zakończyło swoją
działalność w pierwszych latach po II Wojnie Światowej7.
Na zjeździe kulturalno-oświatowym PPS w 1919 roku, znana działaczka społeczna, publicystka i pisarka Stefania Sempołowska wyszła z propozycją, aby objąć
opieką dzieci robotnicze, jak i również te, którym grozi przedwczesna śmierć,
4.	85-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i 20-lecie Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo, Zespół Szkół Medycznych im. Anny Jenke w Sanoku, Sanok 2004, s. 2.
5. B. Bobrowska, Rzeczpospolita dziecięca, Wrocław 1962, s. 15.
6. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 15.
7. M. Balcerek, Historyczny..., s. 31-32.
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wszelkiego rodzaju ból i cierpienie, wycieńczenie, głód, wyzysk, „ciemnota”. Z jej
inicjatywy opracowano program walki o prawa dziecka, której celem miała być
troska o dziecko, jego rozwój i wychowanie. Postulując rozwijanie pracy opiekuńczo-wychowawczej przyczyniła się do utworzenia przy Centralnym Komitecie
Wykonawczym PPS Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad
Niem, który w pierwszym okresie miał swoje odziały w Łodzi, Częstochowie, Lublinie i Warszawie. Niedola oraz nie zaspokojone potrzeby dzieci w innych częściach
kraju skłoniły Robotniczy Wydział do współdziałania z instytucjami i organizacjami
pokrewnymi funkcjonującymi na obszarze Małopolski: w Krakowie, Tarnowie,
Lwowie i Białej. Z inicjatywy Tomasza Arciszewskiego tamtejszego posła PPS krakowskie TPD jako Stowarzyszenie o bogatym doświadczeniu i podobnych celach
przyczyniło się swoją pomocą i współdziałaniem do zorganizowania TPD w Warszawie. W 1925 roku w Krakowie zainicjowano akcję zjednoczeniową i w efekcie
skoordynowano działalność obu organizacji. Walne Zgromadzenie Delegatów, jakie
odbyło się w Warszawie 31 października 1926 roku nadało Stowarzyszeniu, które
stało się organizacją ogólnopolską, nową nazwę: Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zmianę nazwy i zarządzenie rejestrujące statut podpisał i zatwierdził
Minister Pracy i Opieki Społecznej w marcu 1927 roku. Symbolicznie uznano, że
działalność RTPD rozpoczęła się w 1919 roku8.
Celem Towarzystwa było stworzenie podopiecznym godnych warunków życia,
zapewnienie opieki oraz wszechstronnego rozwoju intelektualnego, ideowo-politycznego i fizycznego9. Organizacja zrzeszała członków zwyczajnych i wspierających, którymi mogły być osoby fizyczne, instytucje, organizacje społeczne lub
związki zawodowe, a także członków współdziałających, jakimi były stowarzyszenia
opieki nad dzieckiem. W okresie międzywojennym Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miało dwustopniową strukturę organizacyjną: istniał Zarząd Główny
i oddziały terenowe. Filia Stowarzyszenia mogła powstać w miejscowości gdzie
było przynajmniej 10 członków; tworzono je przeważnie w ośrodkach przemysłowych. Zarząd oddziału posiadał w swoim składzie 5 członków, 2 zastępców a także
3-osobowe komisje rewizyjne wybierane na roczną kadencję. Sprawozdanie z lat

8. B. Tracewski, Przyjaciele…, s. 19-21.
9. O prawo do życia, zdrowia i nauki dla wszystkich dzieci w Polsce, Warszawa 1938, s. 3.

41

Działalność opiekuńcza i pedagogiczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

1919-1928 podaje, że w 1928 roku w kraju działało 21 ośrodków wraz z dwoma
członkami współdziałającymi w Krakowie i Białej. Warto wspomnieć oddział powstały w Chicago, którego pomysłodawcą i założycielem był Franciszek Kunicki,
znany działacz PPS w USA10. Dokładniejszych danych statystycznych na temat
działalności Towarzystwa w okresie międzywojennym brak ponieważ w czasie II
wojny światowej zaginęło archiwum organizacyjne.
Działalnością Towarzystwa kierował Zarząd Główny składający się z 9-12 członków oraz 3 zastępców wybierany na okres 3 lat przez Walne Zebranie Delegatów.
ZG z racji swoich uprawnień powoływał komisje specjalistyczne, zatwierdzał ich
programy a także udzielał zezwoleń na tworzenie nowych oddziałów. Dokonywanie
rocznej analizy i oceny działalności Stowarzyszenia, ustalanie budżetu i wysokości
opłaty członkowskiej, jak również podejmowanie decyzji w kwestii finansowej
Towarzystwa należało do Walnego Zebrania Delegatów. Przewodniczącym Zarządu Głównego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w okresie międzywojennym był Tomasz Arciszewski, a głównymi działaczami: Helena Budzilewicz,
Zdzisław Borowicz, Kazimierz Czapiński, Bronisława Dłuska, Dawid Jabłoński,
Dorota Kłuszyńska, Józef Kaźmierczak, Jan Kietliński, Aleksander Landy, Wanda
Pożaryska, Antonina Szererowa, Władysława Weychert-Szymanowska, Wacław
Tułodziecki oraz Iza Zielińska.
RTPD ze składek społeczeństwa oraz darowizn zasobnych w fundusze sponsorów
tworzyło sierocińce, gdzie mieszkały sieroty lub półsieroty, zakładało świetlice
z dożywianiem i całodobową opieką dla dzieci bezdomnych, budowało szkoły,
w których dzieci mogły się uczyć, zakładało prowizoryczne prewentoria i sanatoria
w miejscowościach uzdrowiskowych, do których kierowano dzieci z chorobami
zakaźnymi i innymi11. Przykładem takiego prewentorium jest obecny Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju, założony przez związek zawodowy. Takie
same ośrodki powstawały na terenie całej Polski.
Czas okupacji zmusił Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci do zawieszenia
swojej działalności. Niemniej jednak konspiracyjne inicjatywy działaczy niosły pomoc dzieciom polskim i żydowskim. Organizowano dożywianie, leczenie, tajne na-

10. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 21.
11. Tamże, s. 22.
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uczanie, ochronę i pomoc w trakcie ucieczek dzieci Zamojszczyzny. Czynny udział
w walce z okupantem doprowadził niestety do śmierci wielu wychowanków12.
Po II Wojnie Światowej działalność Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
została wznowiona w Lublinie. W miarę wyzwalania się Polski spod okupacji Stowarzyszeniu przybywało nowych oddziałów. W 1945 roku Zarząd Główny przeniesiono z Lublina do Łodzi, a później do Warszawy. Prezesem był przedwojenny
działacz Towarzystwa Stanisław Żemis. W zarządach działali również: Eugeniusz
Ajnenkiel, Józef Augustyn, Wacław Barcikowski, Luba Drobnerowa, Stanisława
Garncarczykowa, Dorota Kłuszyńska, Józef Kaźmierczak, Maria Kuzańska, Janina Kowalska, Eustachy Kuroczko, Aleksander Landy, Janina Ładoszowa, Wisła
Osóbka-Morawska, Stanisław Papuziński, Kazimiera Świętochowska, Eugeniusz
Skudniewski, Stanisław Tazbir, Stanisław Tułodziecki i Zbigniew Zajączkowski13.
Do końca 1948 roku Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miało ponad 65
tys. członków fizycznych i 1,6 tys. członków prawnych. Zorganizowano 14 delegatur wojewódzkich i aż 200 oddziałów powiatowych, co stworzyło trzystopniową
strukturę organizacyjną składającą się z centrali, województwa i powiatu14. W latach
1944-1948 działalność Towarzystwa była różnorodna i wszechstronna. Próbowano określić jego miejsce w systemie oświatowym i opiekuńczo-wychowawczym
Polski oraz rozwijano kierunki działalności praktycznej, aby objąć opieką dzieci
i młodzież. Nowych rozwiązań i pomysłów pracy opiekuńczo-wychowawczej poszukiwano opierając się na dobrych doświadczeniach międzywojennych15. W 1946
roku Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uzyskało status stowarzyszenia
wyższej użyteczności, gdyż prowadziło zakłady wychowawcze i opiekuńcze, poradnie higieniczno-lekarskie, poradnie wychowawcze dla matek i dzieci, prewentoria
i sanatoria, poradnie zdrowia, koła samokształceniowe, wydawnictwa dziecięce,
imprezy artystyczne, a także świetlice z dożywianiem16.
Trudne warunki życia miały dzieci wiejskie. Duża liczba sierot i półsierot,
przeludnione chałupy z opłakanymi warunkami bytowymi stały się inspiracją do
12.
13.
14.
15.
16.

85-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i 20-lecie Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży…, s. 7.
M. Balcerek, Historyczny..., s. 45.
B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 24-25.
S. Tułodziecki, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1962, s. 32.
85-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i 20-lecie Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży…, s. 7.
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utworzenia Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W okresie międzywojennym inicjatorem działań w tym zakresie był premier ówczesnego rządu Wincenty
Witos. Towarzystwo powstało dopiero po II wojnie światowej, zaś w XX-leciu
międzywojennym PSL i Ruch Wiciowy stworzyły ruch społeczny na rzecz dzieci.
W dworach, remizach strażackich, przy kościołach i kołach gospodyń wiejskich
zakładano szkoły, tworzono wiejskie szpitale i przychodnie zdrowia, powoływano
świetlice, w których dzieci otrzymywały pełne wyżywienie, całodobową opiekę oraz
niezbędne ubrania, obuwie i pomoce szkolne. Podczas żniw dzieci wiejskie ulegały
częstym wypadkom, tracąc nawet życie. Podczas wakacji na okres prac żniwnych
obejmowano opieką wszystkie małe dzieci grupowane w dziecińcach. Opiekę zapewniali wolontariusze, przeważnie nauczyciele, księża oraz młodzież studencka
powracająca na wieś na wakacje. Ta forma opieki przyniosła owoce: zmniejszyła się
ilość wypadków, podniosła się kultura i oświata wśród dzieci wiejskich, stworzono
podstawy pedagogiki organizacji wolnego czasu17.
17 grudnia 1945 roku na Zjeździe Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”
w Warszawie podjęto uchwałę o utworzeniu Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci18. Tymczasowy Zarząd Główny wybrano 4 stycznia 1946 roku. Jego prezesem został znany działacz ludowy Teodor Kaczyński. Statut z 15 lutego zatwierdził
czterostopniową strukturę organizacyjną: Zarząd Główny, oddziały wojewódzkie
i powiatowe oraz koła jako podstawowe jednostki. W ciągu dwóch lat zorganizowano: 2 227 koła, 321 oddziały powiatowe, 14 oddziałów wojewódzkich i 62 741
członków fizycznych. Stowarzyszenie dożywiało 5 520 dzieci w 123 punktach, co
daje łącznie 156 488 podopiecznych19. Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
skupiało się na dzieciach zaniedbywanych i opuszczonych przez rodziców, współpracowało z nauczycielami i wychowawcami jako koordynatorami wychowania
i kształcenia20. Na uwagę zasługują czołowi działacze: Kazimierz Bagiński, Maria
Babska, Hanna Ciekotowa, Bronisława Duszyna, Wanda Kacprzykowa, Franciszek
17. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 23.
18.	Archiwum ZO TPD Krosno, Referat na IV posiedzenie Zarządu Okręgowego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Krośnie wygłoszony przez prezesa ZO TPD mgr Jana Trzemżalskiego,
11.11.2004 r., s. 1.
19. 85-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i 20-lecie Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży…, s. 7.
20. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 26.
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Kamiński, Kazimierz Kamiński, Józef Kopeć, Lucyna Lerchowa, Maria Maniakówna, Stanisław Malawski, Maria Suszyńska, Aleksander Siennicki oraz Jadwiga
Wrotkowska21.
Od początku 1948 roku ówczesne władze polityczne podjęły działania mające na
celu połączenie Robotniczego i Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Skupienie sił i środków, łączne działania zarówno w mieście jak i na wsi miały pozytywnie
wpływać na dalszy rozwój i pracę opiekuńczo-wychowawczą Stowarzyszenia22. Na
Zjeździe Zjednoczeniowym, który odbył się 13 maja 1949 roku w Warszawie Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci reprezentowało 199 delegatów, a Chłopskie
65 delegatów. Organizacji nadano nową nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Opracowano nowy statut i przyjęto trzystopniową strukturę organizacyjną taką,
jaka istniała w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Powołano również
Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną Towarzystwa. Funkcję prezesa pełniła Dorota
Kłuszyńska, a w Zarządzie byli: Teodor Kaczyński, Eustachy Kuroczko, Jan Kisiel,
Antoni Mitura, Władysław Ozga, Stanisław Tułodziecki oraz zasłużeni członkowie:
Aleksander Lewin, Stanisław Laskowski, Bolesław Milewicz i Franciszek Pawuła.
Połączenie obu organizacji nie cieszyło się jednak zbyt wielkim poparciem szczególnie wśród działaczy Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którzy obawiali
się, że ucierpi na tym dziecko wiejskie23.
Działalność Towarzystwa zaburzyły represje polityczne epoki stalinizmu. 31
października 1952 roku podjęto decyzję o likwidacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Przyczyna tkwiła w ówczesnej polityce, która koncentrowała zadania opiekuńczo-wychowawcze w ręku państwa. Ponadto działalność społeczna rozwijana po wojnie
nasycona była tendencjami charytatywno-filantropijnymi lat międzywojennych,
co było sprzeczne z nowymi realiami ustrojowymi24.
Śmierć Doroty Kłuszyńskiej – prezesa Zarządu Głównego spowodowała, że
w listopadzie 1952 roku stanowisko to objął Wojciech Pokora. Okres sprawowania
funkcji był dla niego niezwykle trudny ze względu na likwidację Towarzystwa,
która miała trwać do 1953 roku. Proces ten jednak przeciągnął się do 1956 roku,
21.
22.
23.
24.

T. Kaczyński, Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1945-1949, Warszawa 1970, s. 52.
T. Kaczyński, Chłopskie..., s. 214-215.
B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 26-27.
M. Balcerek, Historyczny..., s. 56-57.
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co wykorzystały władze państwowe firmując Stowarzyszeniem swoje nowopowstałe szkoły świeckie. Formalnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istniało nadal,
jednakże zlikwidowano wszystkie biura, zwolniono pracowników w oddziałach
powiatowych, a część działaczy aresztowano. W Zarządzie Głównym i w okręgach
wojewódzkich ograniczono zatrudnienia, a funkcjonujące placówki objęły władze
państwowe25. Do 1956 stowarzyszenie wegetowało. Ówczesna władza powołała
wprawdzie nową organizację również o nazwie TPD, która jednak kadrowo różniła
się istotnie od rozwiązanej, zaś ideowo była zaprzeczeniem ideologicznym, humanitarnym i programowym organizacji powstałej na początku kształtowania się
państwowości Polski. Jednakże istnieją liczne przykłady, że wypuszczeni z więzień
działacze Stowarzyszenia z narażeniem życia i zdrowia nawiązywali do tradycji
i zasad działania Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Również na terenach wiejskich, szczególnie po śmierci Stalina, rozpoczęły działania dziecińce oraz
świetlice mieszczące się w remizach strażackich i domach ludowych. Prowadzili je
działacze byłego Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Pomimo trudności i braku poparcia ze strony państwa Towarzystwo podtrzymywało w ograniczonym zakresie swoją działalność. Działacze skoncentrowali swoją
uwagę na niesieniu pomocy szkołom, a przede wszystkim na pracy z rodzicami:
– angażowano rodziców do zespołów członkowskich, które powstawały przy
szkołach i przedszkolach;
– szerzono wiedzę pedagogiczną pośród rodziców i przy współpracujący władz
szkolnych organizowano dla nich spotkania z nauczycielami;
– pomagano w tworzeniu nowych szkół świeckich i w rozwijaniu działalności
opiekuńczo-wychowawczej przez szkoły, a także przedszkola;
Systematycznie prowadzona praca z rodzicami, wiedza pedagogiczna przekazywana rodzicom w postaci odczytów, pogadanek, indywidualnych rozmów,
wydawanych czasopism i broszur była bez wątpienia najważniejszym sukcesem
Towarzystwa w tym ciężkim okresie26.
W październiku 1956 roku zaszły istotne zmiany polityczne w państwie. Nowe
władze inaczej spoglądały na sprawy związane z opieką i wychowaniem dzieci oraz

25. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 28-29.
26. M. Balcerek, Historyczny..., s. 57-58.
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rolę stowarzyszeń w społeczeństwie. Zrodziło się przekonanie, że państwo nie może
skutecznie rozwiązywać problemów obywateli, zwłaszcza młodych bez współpracy
społeczeństwa. Dało to możliwości dla ożywiania organizacji, jakie władza gotowa
była zaakceptować. Zmagania podjęli również działacze i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którzy w krótkim czasie dostali zgodę władz politycznych
i administracyjnych na wznowienie działalności. Tym samym 26 maja 1957 roku
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się I Krajowy Zjazd reaktywowanego
Towarzystwa. Uczestniczyło w nim 167 delegatów oraz 80 zaproszonych gości pod
przewodnictwem Stanisława Hojana – działacza z Bydgoszczy27. Uchwalono nowy
statut, deklarację programową, wytyczne do pracy na najbliższy okres oraz wybrano
nowe władze Towarzystwa. Zarząd Główny składał się ze znacznej liczby byłych
działaczy Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Chłopskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci oraz członków komitetu organizacyjnego Zjazdu. Prezesem został
Stanisław Tułodziecki, a w skład Zarządu weszli: Teodor Kaczyński, Stanisław Papuziński, Edward Milas, Maria Kuzańska, Maria Babska, Feliks Jakubowski i Jerzy
Serejski. Powołano również Główną Komisję Rewizyjną z przewodniczącą Janiną
Barcikowską. Nowy statut wprowadził zmiany w funkcjonowaniu Towarzystwa,
różnił się od poprzedniego tym, że:
– inaczej formułował cel i zadania Towarzystwa, czyniąc go organizacją opiekuńczo-wychowawczą,
– wprowadzał podstawowe, oddolne ogniwo organizacji jakim było koło przyjaciół dzieci, które sprzyjało rozwojowi masowego i społecznego ruchu przyjaciół dzieci;
– dawał większą swobodę oraz uprawnienia innym ogniwom Towarzystwa28.
W 1957 roku reaktywowane Towarzystwo podjęło działania w kierunku rozwoju
ruchu społecznego i stopniowo angażowało ludzi „dobrej woli” do pracy na rzecz
dziecka. Organizowano i prowadzono placówki jako formy opieki i wychowania
dzieci w ich codziennym środowisku. Stowarzyszenie stało się najbliższym pomocnikiem państwa, gdyż pomagało w rozwiązywaniu problemów dotyczących
opieki i wychowania dziecka. Za sprawą aktywnego udziału Organizacji powstał

27. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 30.
28. S. Tułodziecki, Z działalności..., s. 186.
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nowoczesny system oświatowo-wychowawczy i wiele innych koncepcji rozwiązujących sprawy organizacyjno-programowe, które przyczyniły się m.in. do uchwalenia Ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania w roku 1961 oraz ustawy
wprowadzającej kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku29.
W pierwszym roku po wznowieniu działalności Stowarzyszenie skupiało ponad
13 500 członków w 440 kołach. Liczba członków i kół Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci nie była stała, z biegiem lat zmieniał się również zakres funkcji i stopień
ich aktywności. Jedynie ogólna tendencja rozwojowa pozostała nie naruszona30.
II Krajowy Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci miał miejsce 14 czerwca 1959 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział 153 delegatów z 19
okręgów. Celem Zjazdu było podsumowanie dotychczasowej działalności i przygotowanie założeń dla dalszego rozwoju Organizacji. Przyjęto Deklarację Praw
Dziecka uchwaloną przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych. W latach 19611965 znacznie wzrosła liczba dzieci potrzebujących pomocy. Towarzystwo szybko
rozwijało swoją działalność tak, że w 1965 roku było już 8 500 kół zrzeszających
około 250 000 członków31.
Istotne zadania przed Towarzystwem Przyjaciół Dzieci stawiała zapowiadana
reforma systemu edukacji narodowej mająca na celu wyrównanie startu życiowego
dzieci i młodzieży, zapewnienie im tych samych warunków rozwoju i wychowania oraz propagowanie wykształcenia średniego. W październiku 1974 roku na
ogólnokrajowej naradzie aktywu ustalone zostały role i zadania Stowarzyszenia
niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia tej reformy32.
Pod koniec 1975 roku liczba kół wzrosła do 23 471, członków było aż 37 825.
Rok 1979 nazwany został Międzynarodowym Rokiem Dziecka. Towarzystwo było
głównym inicjatorem działań na rzecz dziecka i organizatorem w tym zakresie
całego społeczeństwa33.
W latach 80. Towarzystwo pomagało dzieciom zorganizowanym wokół Kościołów katolickich oraz innych wyznań. Niosło także pomoc dzieciom, których rodzice
29.
30.
31.
32.
33.
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byli w okresie stanu wojennego internowani oraz współpracowało z działaczami
i ogniwami „Solidarności”34.
Od połowy 1989 roku nastąpił dla Polski czas fundamentalnych zmian ustrojowych, w którym rozkwitała gospodarka rynkowa. Gwałtowny wzrost bezrobocia
znacznie poszerzył zasięg biedy, o czym świadczy ogromna liczba dzieci potrzebujących pomocy. Ze względu na uszczuplone wpływy do kasy państwowej pogorszyły
się warunki pracy wielu placówek opieki, zdrowia i wychowania, co gorsza niektóre
likwidowano. Wstrzymano tzw. dotację podmiotową dla stowarzyszeń, co dotknęło
również TPD, któremu mimo pomocy ofiarodawców zaczęło brakować środków.
Przystosowanie do tych zmian stało się zasadniczym zadaniem Organizacji. Ważną
rolę odegrał przyśpieszony XI Krajowy Zjazd poprzedzony akcją sprawozdawczowyborczą wszystkich ogniw Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przyjęto nowy statut,
który w odróżnieniu od starego wprowadzał:
– niezależność polityczną,
– bezstronność światopoglądową,
– zmienną strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb,
– zwiększenie samodzielności ogniw,
– współdziałanie ze wszystkimi, którzy mogą pomóc dziecku,
– zmniejszenie wydatków na cele administracyjno-organizacyjne poprzez mniej
liczne zarządy i komisje rewizyjne we wszystkich ogniwach;
– umożliwienie pozyskania środków z działalności usługowo- gospodarczej.
Na Zjeździe wybrano Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną w myśl nowego statutu w pomniejszonym i odnowionym składzie. Uczestniczyło w nim
wielu młodych delegatów, którzy w swojej dyskusji skupili się na najważniejszych
sprawach dzieci oraz konieczności usprawnienia działalności Towarzystwa. Proces
sprawozdawczo-wyborczy sprawił, że przybyło nowych działaczy, zaszły niezbędne zmiany i uzupełnienia, a plan działania dostosowano do nowych warunków
i bieżących potrzeb dzieci35.
W drugiej połowie 1989 roku pierwszorzędną stała się potrzeba budowania
w społeczeństwie zrozumienia i zaufania dla działalności Towarzystwa. Głów-

34. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 64-65.
35. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 65-66.
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ną rolę w tej kwestii wypełniała popularyzacja dorobku, refleksje w trakcie akcji
sprawozdawczo-wyborczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w mediach, a także
podczas spotkań z władzami Sejmu i Senatu przy okazji wyborów, na rozmaitych
seminariach, zebraniach poświęconych tematyce dziecka i rodziny. Przedstawiciele
szczebla centralnego brali udział w pracach komisji problemowych i resortowych
parlamentu, przygotowujących projekty prawa. Przy Zarządzie Głównym powstała
Społeczna Rada Przyjaciół Dzieci, w skład której weszli ludzie o nieposzlakowanym
autorytecie moralnym, również spoza Towarzystwa. Przewodniczącym Rady został
prof. Andrzej Stelmachowski36.
Z inicjatywy Zarządu Głównego doszło do spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim – Sekretarzem Episkopatu.
Omówiona na nim została kwestia bieżących problemów dzieci i ich rodzin oraz
konieczności obustronnej współpracy Kościoła z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Rezultatem spotkania było zainicjowanie przez Duszpasterstwo Rodzin z pomocą
Towarzystwa konferencji, dotyczącej dziecka osieroconego i zagrożonego sieroctwem. Konferencja miała miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu, w której zgromadzili
się przedstawiciele władz, parlamentarzyści, działacze Stowarzyszenia i Duszpasterstwa Rodzin. Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci została też przedstawiona
na krajowej naradzie aktywu Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie37.
Z powodu zmian, jakie zaszły w tym okresie nastąpił proces nowelizacji dotychczasowych porozumień. Dzięki pracom podjętym przez Zarząd Główny podpisano wiele nowych porozumień m.in. z MEN, MS, MPiPS oraz MZiOS. Ogół tych
działań wpływał na budowę wizerunku Towarzystwa, a jednocześnie wspomógł
przystosowywanie się Organizacji do zmieniającej się rzeczywistości, przy zachowaniu tradycji i zasadniczych kierunków dotychczasowej pracy38.
Mimo wielu przeciwności w roku 1989 Towarzystwo posiadało 1 500 000 członków w ponad 22 000 kół39. W 1994 roku liczba ta spadła do 476 000 członków i 6
753 kół. Organizacja nadal miała charakter masowy, za sprawą programu dzia36. Tamże, s. 66-67.
37. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 67.
38. Tamże, s. 67-68.
39.	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI
wieku, t. 6, Warszawa 2007, s. 730.
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łania odpowiadającemu najważniejszym potrzebom dzieci, a także panujących
w Towarzystwie warunków, korzystnie wpływających na aktywność społeczną.
Oprócz tego znaczącym stało się, że Stowarzyszeniu udało się zachować sojuszników z różnych instytucji m.in. oświaty i zdrowia oraz ze związków zawodowych,
spółdzielczości mieszkaniowej, koła gospodyń wiejskich, komitetów osiedlowych,
blokowych i domowych40.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zostało uznane przez ONZ za jednego z patronów
Międzynarodowego Roku Rodziny. Wyróżnienie to wręczył Henryk J. Sokalski
– koordynator obchodów z ramienia ONZ, na ręce prezesa Zarządu Głównego
– Joanny Staręgi-Piasek. Spotkanie odbyło się w Sejmie w styczniu 1994 roku,
uczestniczyli w nim marszałek Sejmu Józef Oleksy, wicemarszałek Aleksander
Małachowski i wicemarszałek Senatu Zofia Kuratowska41.
Reforma struktur administracyjnych kraju, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku stała się dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci poważnym wyzwaniem.
Postanowiono zmienić dotychczasową strukturę Organizacji dostosowując ją do
nowego podziału kraju. Utworzono odpowiednio Zarząd Wojewódzki, Zarząd
Powiatowy i Zarząd Gminny, nad którymi czuwał Zarząd Główny. Zmiana ta była
konieczna ze względu na ścisłe powiązanie Towarzystwa z administracją rządową
oraz władzami samorządowymi42.
Z okazji 80. działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowano uroczyste
posiedzenie Zarządu Głównego, które odbyło się 12 grudnia 1999 roku w Muzeum
Kolekcji Imienia Jana Pawła II w Warszawie. W obchodach tych uczestniczyło
ponad 200 osób, w tym przedstawiciele urzędów centralnych, stowarzyszeń i organizacji oraz zasłużeni działacze Towarzystwa, a także zaproszeni goście. Prezes
Zarządu Głównego - Sławomir Izak wyraził szczere podziękowania dla wszystkich
działaczy, którzy z troską patrzą na życie polskiego dziecka i jego rodziny43.

40. B. Tracewski, Przyjaciele…, s. 32-33.
41. Tamże, s. 68.
42.	W. Kołak, Wystąpienie wygłoszone na zebraniu plenarnym Zarządu Stołecznego TPD, „Opieka
Wychowanie Terapia” 1998, nr 3, dodatek, s. 5.
43. M. Kostka, Z myślą o dziecku, „Przyjaciel Dziecka” 1999, nr 10-12, s. 1-3.
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Współczesność
Ważnym zdarzeniem w historii Towarzystwa było posiedzenie Zarządu Głównego zorganizowane 15 grudnia 2000 roku, którego tematem było podsumowanie
działalności Organizacji w mijającym XX wieku. Omówiono wiele bieżących spraw
dotyczących sytuacji Towarzystwa. Zarząd Główny podjął uchwałę odnośnie warunków koniecznych do uzyskania samodzielności prawnej przez koła i oddziały
okręgowe, które działają w regionach. Przyjęto też uchwałę o utworzeniu Krajowego
Komitetu Przyjaciół Dzieci Upośledzonych Umysłowo. Gościem posiedzenia była
przewodnicząca Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka – Mirosława Kątna.
Wyraziła swoje refleksje na temat sytuacji dziecka i roli organizacji pozarządowych
u progu trzeciego tysiąclecia oraz spraw związanych z wyborami Rzecznika Praw
Dziecka44.
W 2000 roku odnotowano wzrost liczby placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ale spadła niestety liczba kół i członków wspierających. Obiecujące statystyki
utrzymywały się jedynie na wsi. 27 kwietnia 2001 roku na Posiedzeniu Zarządu Głównego opracowano podstawowe kierunki działań, które miały zapobiec
spadkowi aktywności Towarzystwa, jaki zaistniał w 2000 roku. Prezes Zarządu
Głównego określił również inne zadania m.in. podjęcie pracy przez Komisję ds.
dzieci upośledzonych umysłowo, rozwijanie działalności Komisji Problemowych,
wspieranie projektów mających pomóc oddziałom Towarzystwa w uzyskaniu osobowości prawnej, wznowienie starań o powołanie Narodowego Funduszu Pomocy
Dzieciom. Planowano zorganizować konferencję dotyczącą uczestnictwa Stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudności dziecka opuszczonego i osieroconego oraz
reaktywację biuletynu, którego tematem była organizacja działalności społecznej.
Na spotkaniu przedyskutowano szereg czynności mających rozwiązać problemy
finansowe, nawoływano do bezustannego wspierania działań skierowanych na osierocone dzieci. Na zakończenie pojawiła się inicjatywa przeprowadzenia konferencji
w celu ustalenia formy pracy rzeczników praw dziecka działających w Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci.

44.	M. Kostka, Samodzielność oznacza także odpowiedzialność, „Przyjaciel Dziecka” 2000, nr 10-12,
s. 1-3.
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Rok 2001 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. Dało to okazję
dla wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do zaprezentowania wyników
swojej pracy w szerszym gronie45.
W 2002 roku stanowisko prezesa Zarządu Głównego TPD objął Wiesław Kołak,
który dotąd działał w Zarządzie Oddziału Mazowieckiego46.
Na XIV Krajowym Zjeździe Towarzystwa w 2003 roku rozpowszechniono
działalność społecznych rzeczników praw dziecka, o co starała się już w latach
siedemdziesiątych Maria Łopatkowa. Dzięki wysokim kwalifikacjom zapewniają
oni fachowe rozwiązania nawet w najtrudniejszych sprawach. Liczba rzeczników
i spraw przez nich załatwianych nie jest stała i wzrasta do dnia dzisiejszego. W 2005
roku doszło do zawarcia porozumienia między Zarządem Głównym TPD, a Rzecznikiem Praw Dziecka, w myśl którego społeczni rzecznicy Stowarzyszenia działają
pod jego patronatem i mogą liczyć na wsparcie w swojej pracy47.
W 2006 roku wspólnie z innymi Stowarzyszeniami i Komitetami działającymi
na rzecz dziecka Towarzystwo utworzyło Międzynarodową Federację Przyjaciół
Dzieci48. Z inicjatywy Zarządu Głównego podjęto starania w celu uruchomienia
w TVP stałego i profesjonalnego kształcenia aktualnych i przyszłych rodziców49.
W latach 2007-2013 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skupiło się na działaniach
zmierzających do rozwoju stowarzyszenia, zwiększenia zasięgu i siły oddziaływania
i doskonalenia struktur organizacyjnych w nowych warunkach społeczno-prawnych. W związku z tym powyższym Towarzystwo przyjęło następujące kierunki
działań:
1. Rzecznictwo i ochrona praw dziecka poprzez:
– upowszechnianie znajomości praw dziecka,
– ujawnianie naruszeń praw dziecka,
– doskonalenie i rozwój poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego dla dzieci, młodzieży i rodziców,
45.	M. Kostka, Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, „Przyjaciel Dziecka”
2001, nr 4-6, s. 1.
46. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia...., s. 730.
47. Tamże, s. 734.
48. Tamże, s. 731.
49. Tamże, s. 738.
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– ochronę przed wszelkimi formami przemocy i patologii,
– występowanie w sprawach dzieci (do rodziców, władz, sądów, organizacji, instytucji, placówek itp.),
– upowszechnienie pracy tepedowskich rzeczników praw dziecka; organizacja
sieci rzeczników w obrębie województwa, wypracowywanie specyficznej dla
TPD metodyki i organizacji pracy rzeczników;
2. Wspieranie edukacji małego dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych
dziecka wiejskiego, zwłaszcza w rejonach rzadkiej sieci szkół, dziecka z rejonów
zagrożonych marginalizacją i patologią społeczną oraz dziecka niepełnosprawnego poprzez organizację:
– grup i ognisk przedszkolnych, w których dzieci z zaniedbanych środowisk, przy
wczesnym wsparciu i wyrównaniu deficytów rozwojowych łatwiej pokonają
próg trudności szkolnych,
– „małych szkół”, w szczególności w środowiskach wiejskich,
– wyrównywania braków szkolnych i deficytów dzieci uczęszczających do środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i innych placówek prowadzonych
przez TPD,
– edukacji związanej z bezpieczeństwem dzieci, w tym komunikacyjnym,
– zapewnienia kontrolowanego dostępu do sieci Internetu oraz edukacji proeuropejskiej50;
3. Środowiskowa działalność opiekuńczo-wychowawcza (w osiedlu, wiosce, na
podwórku, na ulicy):
– organizacja świetlic środowiskowych; świetlic socjoterapeutycznych,
– zatrudnianie pedagogów rodzinnych, ulicznych i podwórkowych,
– prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych oraz ognisk młodzieżowych przedłużających pracę ognisk wychowawczych w innej, progresywnej formie, spełniających warunki placówki wspierającej rozwój i usamodzielniającej,
– organizacja ognisk pracy pozaszkolnej rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków; powoływanie ośrodków pracy środowiskowej,
– organizacji placówek o zasięgu wojewódzkim (regionalnym) np.: turnusowych ośrodków socjoterapii, domów wczasów dziecięcych;
50. B. Głowacka, Priorytety – kierunki – strategie, „Przyjaciel Dziecka” 2012, nr 7-12, s. 4.
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4. Organizacja czasu wolnego, wzbogacenie oferty wypoczynku wakacyjnego
i śródrocznego poprzez prowadzenie:
– ogródków jordanowskich,
– otwartych miejsc rekreacji dziecięcej, placów gier i zabaw, „ścieżek zdrowia”,
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych,
– zespołów artystycznych (muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych), organizowanie prezentacji środowiskowych (konkursów, festynów,
festiwali sztuki itp.),
– różnorodnych działań zmierzających do upowszechniania sportu i rekreacji;
organizacji zawodów sportowych, turniejów międzyogniskowych, podwórkowych, spartakiad itp.,
– wypoczynku wakacyjnego w różnych jednostkach TPD w zależności od potrzeb
środowiskowych i własnych możliwości, w szczególności w formie: kolonii
wypoczynkowych, kolonii zdrowotnych; obozów rekreacyjnych i specjalistycznych (językowych, sportowych, plenerów malarskich, warsztatów muzycznych,
„szkoły przetrwania”), wycieczek i biwaków, półkolonii, letnich dziecińców
wiejskich, „wczasów w mieście” i innych,
– wypoczynku rodzinnego np.: wczasów z pedagogiem, warsztatów umiejętności
pedagogicznych dla rodziców,
– wojewódzkich centrów śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku (zielonych
dziecięcych białych szkół, wczasów dziecięcych) itp.51;
5. Rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego:
– organizacja samorządowych grup dziecięcych, kampanii wyborczych, sejmików i innych form samorządowych,
– edukacja obywatelska, organizacja obywatelskich akcji dziecięcych,
– zapewnienie doradztwa i wsparcie dla: samorządów dziecięcych (szkolnych,
podwórkowych, placówek TPD itp.), sejmików dziecięcych,
– redakcja i upowszechniania wydawnictw dziecięcych (metodą tradycyjną oraz
za pośrednictwem nośników elektronicznych),

51.	www.tpdzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102:gowne-kierunkidziaania-tpd-na-lata-2007-2011&catid=36:dokumenty&Itemid=59, pobrano 03.03.2014 r.
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– wypracowanie i upowszechnienie metodyki prowadzenia samorządowych grup
dziecięcych oraz rozwijania „parlamentaryzmu dziecięcego”;
6. Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu:
– ratowanie dzieci przed porzuceniem: organizowanie rodzinnych form opieki
i wychowania: pogotowi rodzinnych, rodzinnych domów dziecka,
– prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych inicjujących zastępcze formy
opieki i wychowania rodzinnego,
– wspieranie rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz innych rodzinnych form
opieki,
– sprawowanie patronatu nad usamodzielnianymi wychowankami placówek
opieki całkowitej;
7. Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki, wychowaniu i kształceniu dzieci:
– upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i umiejętności wychowawczych wśród
rodziców,
– organizowanie wsparcia i poradnictwa dla rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci i sprawowaniem opieki nad nimi,
– upowszechnienie zatrudnienia „pedagoga rodzinnego” i „opiekuna indywidualnego”,
– inicjowanie społecznych ruchów rodziców zainteresowanych pomaganiem
dzieciom52;
8. Udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oraz ich
rodzicom:
– animowanie ruchu samopomocy oraz pomocy rodzicom wychowującym dzieci
przewlekle chore i niepełnosprawne,
– organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych podopiecznych TPD,
– organizacja placówek – szkół, ośrodków, centrów (integracyjnych) dla dzieci
niepełnosprawnych,
– współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
52. B. Głowacka, Priorytety – kierunki – strategie…, s. 5.
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9. Szkolenie działaczy, kadry pedagogicznej i wolontariuszy TPD:
– przywarsztatowe doskonalenia kadry pedagogicznej;
– realizowanie programu szkolenia animatorów ruchu społecznego i działaczy
TPD,
– organizacja narad, konferencji, konsultacji; wymiana wydawnictw oraz własnych, materiałów metodycznych i szkoleniowych,
–d
 oskonalenie pracy komisji statutowych TPD np. rewizyjnych,
– prowadzenie placówek kształcenia i doskonalenia dorosłych (w tym Niepublicznego Kolegium Nauczycielskiego TPD, Kolegium Służb Społecznych,
ośrodków metodycznych i innych);
10. Upowszechnianie dorobku i „dobrych praktyk” TPD:
– kontynuacja działalności wydawniczej; utrzymanie tytułu: Przyjaciel Dziecka
wydawanego i dystrybuowanego centralnie,
– publikowanie okazjonalnych i cyklicznych wydawnictw terenowych,
– przygotowywanie materiałów do wydawnictwa monograficznego na 100-lecie
TPD,
– usprawnienie przepływu informacji i komunikacji przy pomocy mediów elektronicznych (poczty elektronicznej, internetowego FORUM dyskusyjnego,
innych form);
11. Rozwój organizacyjny TPD:
– pozyskiwanie nowych członków, tworzenie kół – głównie w środowisku zamieszkania oraz kół specjalistycznych i młodzieżowych,
– pozyskiwanie członków prawnych i wspierających; dostosowanie struktury
organizacyjnej Towarzystwa do struktury administracyjnej kraju,
– dalsze dostosowywanie działalności Towarzystwa do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
12. Działalność finansowo-majątkowa TPD:
– inwentaryzacja i ochrona majątku trwałego,
– pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność merytoryczną
i organizacyjną,
– gospodarność i rzetelność w korzystaniu z dobra wspólnego,
– rozwój i doskonalenie nadzoru nad majątkiem i działalnością finansową53.
53.	http://www.tpdzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102:gowne-kierunki-dziaania-tpd-na-lata-2007-2011&catid=36:dokumenty&Itemid=59, pobrano 03.03.2014 r.
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Podsumowanie
Wdrożona pod koniec lat 90. reforma systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
wprowadziła zmianę strategii zastępowania rodziny przez instytucje oświatowe na
rzecz jej wspierania przez system profilaktyki i opieki54. Praktyka wychowawcza
i opracowania teoretyczne dotyczące systemu wychowania i opieki podkreślają
społeczną i pedagogiczną rolę organizacji pozarządowych. Z powodu przeobrażeń,
jakie zachodzą we współczesnych społeczeństwach, rodzinach i systemie działań wychowawczych w środowisku lokalnym powinny funkcjonować podmioty,
których naczelnym zadaniem jest wspomaganie działań pedagogicznych podejmowanych przez szkołę i rodzinę. Dlatego też w swojej działalności edukacyjnej
organizacje pozarządowe animują realizację zajęć pozalekcyjnych uzupełniających
pracę wykonywaną w trakcie lekcji. Ponadto włączają się m.in. do realizacji priorytetów wychowawczych uwzględniając działania na rzecz: pomocy w uzyskaniu
orientacji etycznej i hierarchizacji wartości; personalizacji życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, czy w szerszej społeczności; kształtowania etyki pracy.

Streszczenie
Działalność opiekuńcza i pedagogiczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
W artykule przedstawiono zarys historyczny oraz działalność opiekuńczą i pedagogiczną Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wdrożona pod koniec lat 90-tych reforma
systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem zakładała zmianę strategii zastępowania
rodziny przez instytucje oświatowe na rzecz jej wspierania przez system profilaktyki i opieki. Diagnoza miejsca, jakie w systemie działań wychowawczo-opiekuńczych zajmuje TPD, rozpoznanie uwarunkowań efektywności wypełniania zadań
w sytuacjach zmian relacji społecznych między szkołą, a rodziną i środowiskiem
lokalnym, stało się zadaniem współczesnej pedagogiki.
Słowa kluczowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, historia, organizacja pozarządowa, opieka, wychowanie, pedagogika.

54. Projekt reformy systemu edukacji, MEN, Warszawa 1998, s. 21.
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Summary
Caring and teaching activities of the Association of Friends of Children
The article outlines the history as well as caring and teaching activities of the
Association of Friends of Children. Implemented in the late 1990’s reform of the
prevention and care of a child involved a change of strategy of replacing the family
with educational institutions to support the family by the system of prevention
and care. The diagnosis of the place of TPD in the system of caring and educative
actions, the diagnosis of conditions of the efficiency of completing tasks in case
of changes in social relations between the school and the family and the local
community have become the tasks of modern pedagogy.
Keywords: The Association of Friends of Children, history, NGO, care, education,
pedagogy.
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Starsi pracownicy a potrzeby organizacji.
Powody wdrażania polityki zarządzania
wiekiem
Wojciech Wychowaniec1

Wstęp
Problem starzenia się społeczeństw coraz częściej wychodzi na pierwszy plan, jeśli
mowa o szczególnych wyzwaniach stojących przed zachodnią cywilizacją w XXI
wieku. Proces ten niesie za sobą wiele konsekwencji, m. in. o charakterze demograficznym, ekonomicznym, czy społecznym, dlatego też regularnie staje się obiektem
zainteresowania badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Starzenie się społeczeństw ma też niebagatelny wpływ na nauki ekonomiczne, w tym na zarządzanie.
Zmianie ulega między innymi struktura siły roboczej, co determinuje pojawianie się
wielu zupełnie nowych dylematów i wyzwań dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.
Pomiędzy pracownikami w różnym wieku mogą być zauważalne różnice związane na przykład z systemem wartości i celami zawodowymi, co będzie determinować między innymi podatność na zupełnie odmienne narzędzia motywacyjne.
Z wiekiem coraz mniejszym stymulantem mogą stawać się pieniądze, a rosnąć
będzie potrzeba uznania i uzyskiwania satysfakcji z zadowolenia z pracy. Innym
przykładem trudności, jaka może pojawić się przed menadżerem, jest odpowiedni
dobór narzędzi rozwojowych do wieku pracownika oraz umiejętność korzystania
z ich atutów, wynikających z poziomu rozwoju zawodowego i społecznego.
Poniższa praca ma na celu odpowiedzenie na pytanie, jaką definicję starszego
pracownika powinno się przyjmować, lecz nie tylko pod kątem naukowym, ale także
praktyki biznesu. Ponadto zostanie podjęta próba scharakteryzowania różnych etapów rozwoju pracownika ze szczególnym uwzględnieniem stadium schyłkowego,
co może stanowić zaczątek przyszłych badań w tym zakresie. Ostatni fragment
opracowania ma za zadanie promować temat zarządzania wiekiem jako jednego
z zasadniczych elementów wpływających na skuteczność działania przedsiębiorstwa.
1 .	Mgr Wojciech Wychowaniec, absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
certyfikowany trener biznesu, kompetencji społecznych i NGO.
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Zakres definicyjny
Rozważania na temat potrzeby podejmowania działań zmierzających do lepszego
gospodarowania potencjałem pracowników w starszym wieku należy rozpocząć
od znalezienia odpowiedzi na pytanie, co oznacza „starszy”. Wielu autorów, prawodawców, a nawet wiele organizacji międzynarodowych inaczej rozumie graniczny
wiek wstąpienia osoby zatrudnionej do grona „pracowników starszych”. Z punktu
widzenia nauk o zarządzaniu cezurę należałoby umieścić na etapie, w którym pracownik zaczyna tracić pewne zdolności psychofizyczne, co ogranicza go w podejmowaniu określonych rodzajów działań zawodowych. Na podstawie wielu danych,
w tym również polskich, trzeba stwierdzić, że tego rodzaju ograniczenia, np. dotyczące ciężkiej pracy fizycznej, bądź pracy w szczególnych warunkach, występują już
powyżej 45. roku życia2. Tę granice zwyczajowo przyjmuje się w Unii Europejskiej.
Dowodem na to są miedzy innymi raporty z badań (eurobarometr) i publikacje
międzynarodowe dotyczące rynku pracy, które właśnie na tym wieku ustalają granice, po przekroczeniu której pracowników określa się jako posiadających „szczególny
status na rynku pracy”3. Zaś Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- OECD klasyfikuje tę granice na poziomie 50. roku życia4. Zgoła inne podejście
prezentuje organizacja, która w dziedzinie pracy jest niekwestionowanym autorytetem – organizacja afiliowana przy ONZ – Międzynarodowa Organizacja Pracy
(ILO). Zgodnie z zaleceniem nr 162 z dnia 4 czerwca 1980 roku, wydanym przez tę
instytucję, za pracowników starszych uznaje się wszystkie osoby zatrudnione, które
mogą napotkać trudności w sprawach związanych z zatrudnieniem i wykonywaniem
zawodu z powodu podeszłego wieku5. Dokument ten pozwala rządom krajowym
na przyjęcie dokładniejszej definicji pracowników starszych, poprzez doprecyzo-

2.	J. Bugajska Aktywność zawodowa pracowników w aspekcie starzejącego się społeczeństwa, Raport
z realizacji zadania PCZ, s. 21-22.
3.	D. Koradecka, J. Bugajska, Z. Pawłowska, Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, www.ciop.pl/26158, pobrano 06.02.2014,
s. 3.
4.	L. Burgmann, Engaging and retaining older workers – discussion paper – February 2013, s. 6.
5.	Zalecenie numer 162 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące pracowników w starszym
wieku przyjętej na 66 sesji dnia 4 czerwca 1980 roku, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/
z162.html, pobrano 6.02.2014.
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wanie kategorii wiekowych zgodnie z ustawodawstwem i praktyką krajową oraz
z uwzględnieniem warunków lokalnych.
Analizując akty prawa międzynarodowego, czy dokumenty wewnętrzne wielu
krajów, można dojść do wniosku, że nie istnieje jedna spójna definicja starszego
pracownika. W prowadzonej analizie mniejsze znaczenie ma ilościowe definiowanie tego zjawiska, dlatego też warto przyjąć podejście opisowe i określić, iż starość
powinna być mierzona nie tylko liczbą przeżytych lat, ale parametrami zdrowia
psychiczno-fizycznego (aktywnością fizyczną i sprawnością psychiczną)6. W wielu
przypadkach okres sprawnego funkcjonowania człowieka wydłuża się wraz z wydłużaniem się życia, przez co nie pojawiają się na tym etapie ograniczenia i cechy
przypisywane starości.
Przyjmując założenia definicyjne co do osób objętych działaniami wspierającymi
wewnątrz przedsiębiorstw, należałoby jeszcze przytoczyć informacje dotyczące
zakresu merytorycznego samego pojęcia „zarządzania wiekiem”. Jak wspomniano, polityka ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno teoretyków
zarządzania na gruncie naukowym, jak i praktyków biznesu.
Jedną z definicji przedstawiają J. Liwiński i U. Sztanderska w opracowaniu Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Według autorów najlepszą definicją jest:
zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej:
zarządzania różnorodnością. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku7. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż autorzy opracowania podkreślają,
że często tak samo traktuje się kwestię zwiększania aktywności zawodowej osób
starszych i zarządzania wiekiem. Zgodnie z definicją są to jednak dwa zgoła odmienne procesy i zadania. Wyzwania związane z aktywizacją osób w podeszłym
wieku stoją przed rządami państw i społecznością międzynarodową jako problem
globalny. Zarządzanie wiekiem z kolei jest zadaniem przedsiębiorców i dotyczy
optymalizacji warunków pracy dla pracowników w różnym wieku. Z powyższej
definicji wynika, że elementem zarządzania wiekiem będą także działania związane

6. D. Koradecka, J. Bugajska, Z. Pawłowska, Merytoryczne…, s. 4.
7. J. Liwiński, U. Sztanderska, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2010, s. 3.
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z pozyskiwaniem, szkoleniem i wdrażaniem pracowników młodych i niedoświadczonych, jeśli tylko będą oni określonych działań wymagali. Warto zwrócić także
uwagę na cele tych działań. Aktywizacja osób 45+ jest promowana między innymi
przez Unię Europejską i Międzynarodową Organizację Pracy i posiada u swoich
podstaw realizację potrzeb społecznych i ekonomicznych (kształcenie ustawiczne,
utrzymanie wysokiej kondycji intelektualnej i fizycznej starzejącego się społeczeństwa, utrzymanie systemów emerytalnych, zmniejszenie liczby osób wykluczonych
społecznie i utrzymywanych przez państwo, itp.), podczas gdy zarządzanie wiekiem
jest zbieżne z głównym zadaniem przedsiębiorstwa, czyli optymalizacją sposobu
wykorzystania zasobów dla maksymalizacji zysków firmy.
Podobną definicję przyjęto w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która
jest jednym z operatorów środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w Polsce. Według jednego z dokumentów, współcześnie zarządzanie
wiekiem w przedsiębiorstwie należy traktować jako zespół działań pracodawcy wobec
pracobiorcy, którego celem winno być podniesienie standardu miejsca pracy oraz jego
otoczenia, a także wzrost możliwości i zdolności wykonywanych zadań i obowiązków,
z uwzględnieniem wieku pracowników8.Autorzy obu przytoczonych definicji zgadzają się z faktem, że zarządzanie wiekiem to nie tylko zapewnianie pracownikom
na różnym poziomie rozwoju odpowiednich warunków pracy, ale także czerpanie
z ich różnorodnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń9.
Bardzo ciekawą i trafną definicję zarządzania wiekiem podają M. Zięba
i A. Szufarzyński, którzy promują szerszy zakres postrzegania tego zjawiska. Propozycja ta włącza do zarządzania wiekiem także działania państw zmierzające do
aktywizacji zawodowej. Zarządzanie wiekiem opisywane jest przez autorów na
trzech poziomach10:

8.	Wytyczne PARP: POKL Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –
projekty konkursowe, Zespół Instrumentów Szkoleniowych/Zespół Instytucjonalnego Systemu
Wsparcia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
9.	P. Czapliński, Zarządzanie wiekiem jako strategia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
w dobie globalizacji, „Przedsiębiorczość, Edukacja” 2011, nr 7, s. 73-81.
10. M. Zięba, A. Szuwarzyński, 50+ Zarządzanie wiekiem, Gdańsk 2008, s. 9.
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– Globalnym – odnoszącym się do polityki państwa w zakresie starszych pracowników (np. ustawodawstwa dotyczącego świadczeń rentowych i emerytalnych,
szczególnej ochrony obejmującej pracowników w wieku przedemerytalnym).
– Organizacyjnym – dotyczącym polityki przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i wykorzystywania potencjału pracowników dojrzałych.
– Jednostkowym – związanym z perspektywami pracownika wykonującego
pracę.
Jedyną słabością definicji może być tylko opis poziomu organizacyjnego, w którym podkreśla się obejmowanie działaniami pracowników dojrzałych, a nie w różnym wieku.
Dla potrzeb dalszych badań warto zdecydować się na jeden zakres definicyjny.
Analizując dany problem należy stwierdzić, że zarządzanie wiekiem to wszystkie
działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystywania potencjału pracowników
w różnym wieku, poprzez zapewnienie im jak najlepszych dla ich skuteczności warunków, zarówno na poziomie, globalnym, organizacyjnym jak i jednostkowym11.
W poniższym opracowaniu nacisk położono jednak głównie na zarządzanie
wiekiem na poziomie przedsiębiorstwa, a w szczególności na powody dla których
firmy takie działania powinny wdrażać.

Etapy rozwoju pracownika
Jak zaznaczono w poprzednim rozdziale, proces zarządzania wiekiem powinien być
skierowany nie tylko do pracowników starszych, ale do wszystkich, aby jak najlepiej
spożytkować ich energię i potencjał charakterystyczny dla ich poziomu. Rozwój
psychofizyczny człowieka determinuje jego reakcje, zachowania i predyspozycje,
dlatego zanim rozpocznie się projektowanie systemu zarządzania wiekiem, warto
pochylić się nad charakterystyką poszczególnych etapów. Postawa, którą przyjmuje pracownik nierozerwalnie wiąże się z poziomem jego rozwoju osobistego,
kształtującym się wraz z rozwojem umysłowym, obserwacją pracy, orientacją na
inne osoby, identyfikacją środowiska oraz poprzez ogólne doświadczenia12. W li-

11. Definicja własna.
12.	A. Bańka, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody
i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 1995 , s. 135.
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teraturze przedmiotu pojawiają się teorie klasyfikujące pracowników znajdujących
się w różnych przedziałach wiekowych do różnych etapów rozwoju. W opracowaniach z zakresu poradnictwa zawodowego najczęściej operuje się Teorią Rozwoju
Zawodowego Donalda E. Supera, która analizuje progresję człowieka od narodzin
do wieku emerytalnego:
– Stadium wzrostu 0-14
Etap ten, wbrew pozorom ma bardzo duży wpływ na przyszłość zawodową
pracownika. W tym bowiem okresie kształtują się predyspozycje zawodowe,
uzdolniania, zainteresowania i potrzeby.
– Stadium eksploracji 15-24
Faza ta charakteryzuję się podejmowaniem przez młodego pracownika prób
krystalizacji drogi zawodowej poprzez badanie samego siebie, zawodów i wypróbowywania różnych ról społecznych13.
– Stadium stabilizacji 25-44
Faza stabilizacji rozpoczyna się wybraniem ścieżki rozwoju. Celem działania
pracownika w tym okresie jest zdobywanie i poszerzanie doświadczenia zawodowego. Istotne jest także zabezpieczenie sytuacji zawodowej i stabilizacja.
– Stadium utrzymania 45-64
Faza ta charakteryzuje się dążeniem do poprawy sytuacji zawodowej, ale także
zainteresowaniem i oceną dotychczasowej pozycji.
– Stadium schyłku po 65
Pracownik wycofuje się z działalności zawodowej oraz przygotowuje się do zmiany sytuacji życiowej na emeryturze14.
Podobna, ale znacznie nowsza teoria pojawia się w nowatorskim opracowaniu
Cummingsa i Worley’a. Autorzy charakterystyki wychodzą z założenia, że firmy
nie powinny stosować tych samych narzędzi do planowania kariery i dalszego
rozwoju wszystkich pracowników. Według nich, najważniejsze jest skrupulatne
obserwowanie pracowników i decydowanie, jakie działania menadżerskie będą najlepiej odpowiadały unikatowym obawom, potrzebom i wyzwaniom pracowników.

13.	A. Lubrańska, Kształcenie przez całe życie – perspektywa rozwojowa i badawcza, http://static.
uni.lodz.pl, pobrano 09.02.2014.
14. S.T. Gladding, Poradnictwo zawodowe. Zajęcia wszechstronne. Warszawa 1994, s. 168-170.
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– Etap stanowienia (21-26)
Pierwsza faza rozwoju pracowników charakterystyczna dla samego początku
kariery zawodowej, w której zależy im na podkreśleniu własnych kompetencji
i potencjału, czyli na zaistnieniu. Na tym etapie warto zwrócić szczególną uwagę
na zależność od innych osób, szczególnie szefów i bardziej doświadczonych
pracowników, od których oczekuje się przewodnictwa, wsparcia i informacji
zwrotnej. W tej fazie ludzie dokonują początkowych wyborów dotyczących ich
własnej orientacji wobec konkretnej kariery, organizacji czy pracy. Rozważają
możliwości, rozwijając wiedzę na temat własnych predyspozycji i umiejętności.
– Etap zaawansowania (26-40)
W czasie tej fazy, osoby zatrudnione stają się bardziej niezależne, koncentrując się
na osiąganiu celów i rozwijaniu własnego stopnia zaawansowania zawodowego
w ramach wybranej ścieżki kariery. Na tym etapie rozwoju zawodowego pracownicy uczą się działać samodzielnie, potrzebują też znacznie mniej wsparcia
ze strony przełożonych. Ludzie podejmują także próbę sprecyzowania długoterminowych opcji rozwoju ich kariery.
– Etap utrzymania (40-60)
Trzecia faza rozwoju pracowników charakteryzuje się wyhamowaniem rozwoju
kariery i korzystaniem z odniesionego zawodowego sukcesu. Wielu pracowników
na tym etapie zmienia główny cel funkcjonowania z dążenia ku osiągnięciom,np.
na pomoc mniej doświadczonym podwładnym. Dla pracowników, którzy nie
mają jeszcze poczucia osiągnięcia sukcesu zawodowego ten etap może być jednak
przygnębiający. Charakterystyczne dla tego etapu jest ewaluacja dotychczasowych wyników działań zawodowych, poszukiwanie alternatyw czy przewartościowanie celów. Poczucie sukcesu na tym etapie może doprowadzić do dalszego
rozwoju podczas gdy porażka prowadzi do wypalenia zawodowego.
– Etap wycofania (powyżej 60)
Ostatnia faza rozwoju pracowników jest związana z oczekiwaniem na zakończenie kariery. Charakterystyczne jest zmniejszenie zainteresowania sprawami
organizacyjnymi i przygotowywanie się na zupełnie nową sytuację – emeryturę.
Głównym zadaniem osób zatrudnionych z punktu widzenia organizacji jest
transferowanie własnej wiedzy i umiejętności na innych. Dla osób dobrze oce-
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niających przebieg swojej kariery jest to etap przepełniony poczuciem spełniania
i chęci odkrywania nowych możliwości po zakończeniu pracy zawodowej15.
Pomimo drobnych różnic związanych na przykład z zakresem wiekowym poszczególnych etapów, obie przywołane teorie nie wykluczają się wzajemnie. W tego
rodzaju badaniach zawsze warto zwrócić uwagę na fakt, że zaproponowane granice
muszą mieć charakter umowny. Rozwój psychofizyczny pracowników realizuje
się w różnym tempie i jest naznaczony przez rozmaite doświadczenia, co skutkuje
bardzo dużymi trudnościami w jednoznacznym zunifikowaniu charakterystyki
poszczególnych etapów. Przywołane badania udowadniają jednak, że istnieje potrzeba zdywersyfikowania działań zarządczych wobec pracowników na różnym
etapie rozwoju.
Powyższa analiza wskazuje, iż jedną z grup wymagających szczególnego traktowania przez menadżerów są pracownicy w podeszłym wieku. Da się zauważyć,
że grupa ta w opinii obu cytowanych autorów nie jest homogeniczna. Dzieli się
bowiem na grupę pracowników „w średnim wieku” (od 40, 45 lat) oraz grupę
w wieku przedemerytalnym (powyżej 60., 64. roku życia). Z punktu widzenia organizacji łatwo wskazać jej zadania wobec tej drugiej kategorii osób w podeszłym
wieku. Zadaniem przedsiębiorstw wobec tych pracowników jest w pierwszej kolejności zatrzymanie w organizacji ich wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich
do zakończenia kariery zawodowej. Dużo trudniej jest określić zadania organizacji
wobec pracowników w wieku 40-64 lat, choćby ze względu na fakt dużej niejednorodności tej grupy. Warto podjąć jednak próbę jej scharakteryzowania, co może
być zaczątkiem do zaprojektowania skutecznego systemu zarządzania wiekiem.

Stadium stabilizacji i utrzymania – charakterystyka
Rozdział ten posłuży do scharakteryzowania grupy pracowników posiadających
już bardzo duże doświadczenie zawodowe, ale jeszcze nie przygotowujących się do
zakończenia kariery, czyli tych od ok. 40., 45., do około 60., 64. roku życia. Warto
więc przytoczyć kilka faktów dotyczących tej grupy wiekowej.
Jednym z zasadniczych aspektów wpływających na pracę osób 45+ jest ich stan
zdrowia. Stereotypowo pracodawcy oceniają, że jakość pracy pracowników star15. T. Cummings, C. Worley, Organizastion development and change, 2009, s. 454-455.
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szych z wiekiem ulega degradacji. Fakty wskazują jednak, iż niektóre wskaźniki
wpływające na jakość pracy maleją, podczas gdy inne rosną. Wg badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia, w pracy z wiekiem nasilają się problemy
zdrowotne, także o charakterze przewlekłym. Np., w grupie zawodowej 50-64,
około 30% mężczyzn i kobiet wymaga zmiany organizacji miejsca pracy, aby zapobiec ryzyku wcześniejszego przejścia na emeryturę i utracie zdolności do pracy16.
Z każdym rokiem obniża się też sprawność fizyczna pracowników oraz siła ich
mięśni. Niemniej jednak z wiekiem poprawie ulega wiele innych funkcji. Atutem
starzenia się jest między innymi rozwój intelektualny. Poprawie ulegają zdolności
strategicznego myślenia, bystrość, taktowność czy racjonalność17.
Rzetelnych i praktycznych informacji dotyczących silnych i słabych stron pracowników 45+ dostarczają bardzo często opinie pracodawców. Badanie tego rodzaju
na grupie ponad 100 pracodawców przeprowadziła Ł. Krzyżanowska, w ramach
projektu badawczego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawcy,
z którymi przeprowadzane były wywiady wskazywali częściej negatywne aspekty
pracy pracowników 45+, powtarzały się jednak także aspekty pozytywne.
– Niższy poziom wykształcenia18
Opinie pracodawców potwierdzają autorzy badania Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość polaków, które jednoznacznie pokazuje różnice w poziomie wykształcenia wśród pracowników poniżej i powyżej 45. roku życia. Szczególnie widoczne
jest zmniejszanie się wraz z wiekiem udziału osób z wykształceniem wyższym19.
– Brak znajomości języków obcych
Niższa znajomość języków obcych przez pracowników starszych jest związana
ze zmianami geopolitycznymi, które zachodziły w naszym regionie w XX wieku.

16.	J. Ilmarinen, Active ageing in the workplace, Occupational Safety and Health Administration,
https://osha.europa.eu, pobrano 10.02.2014, s. 1.
17. Tamże, s. 2.
18.	Opracowanie własne na podstawie: Ł. Krzyżanowska, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, załącznik 8: Raport z wywiadów indywidualnych z pracodawcami, Departament
Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
19.	S. Czarnik, K. Turek, Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa 2012,
www.bkl.parp.gov.pl, pobrano 10.02.2014.

69

Starsi pracownicy a potrzeby organizacji. Powody wdrażania polityki zarządzania wiekiem

Obecnie mamy do czynienia ze znacznym upowszechnieniem umiejętności
językowych szczególnie wśród młodych Polaków.
– Brak umiejętności obsługi komputera
Badania dowodzą, iż firmy, w których większy odsetek stanowią pracownicy
poniżej 45. roku życia, mają znacznie większą łatwość w adaptowaniu nowych
technologii niż firmy zatrudniające większość pracowników starszych20.
– Niechęć do uczenia się i problemy z przyswajaniem wiedzy
Nastawienie pracowników starszych do rozwoju i nauki jest związane z ich
dotychczasowymi doświadczeniami. Pracownicy są często źle nastawieni do
szkoleń, ze względu na przekonanie o bardzo wysokim poziomie posiadanych
już kompetencji.
– Problemy zdrowotne, ograniczona sprawność fizyczna
Przebadani pracodawcy podkreślają, że nie chodzi tylko o stan zdrowia utrudniający pracę, ale o znacznie dłuższe okresy absencji od pracy pracowników
starszych, nawet z błahych powodów.
– Mało wydajna, wolna praca
Wyniki badań wskazują także na fakt, iż pracodawcy uważają pracowników
starszych za pracujących wolniej oraz mniej wydajniej niż w przypadku grupy
osób młodszych.
Wśród pracodawców funkcjonują także przekonania mówiące o pozytywnych
stronach pracowników 45+. Są to:
– Duże doświadczenie zawodowe i życiowe,
– Sumienność, solidność, dokładność,
– Lojalność, przywiązanie do miejsca pracy.
Podobne wnioski, co do silnych stron pracowników 45+, wysnuwają autorzy
raportu Diagnoz dobrych praktyk – metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.
Przewaga pracowników starszych nad młodszymi polega na fakcie, iż ci ostatni
często zmieniają pracę w poszukiwaniu lepszego zarobku lub nowych możliwości
rozwoju, podczas gdy dla pracownika starszego liczy się stabilizacja i pewność

20.	J. Meyer, Workforce age and technology adoption in small and medium-sized service firms, „Small
Business Economy” 2011, nr 37, s. 305.
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pracy. Po drugie, za największy atut tej grupy uważa się wiedzę i doświadczenie
zdobyte w czasie pracy zawodowej21.
Przeprowadzona analiza pokazuje, że pracownicy starsi, jako grupa, posiadają zarówno słabe jak i mocne stron. Dobrze zaprojektowany system zarządzania
wiekiem może jednak z łatwością zniwelować deficyty pracowników starszych
i odpowiednio zmotywować ich do dalszego, efektywnego działania na rzecz organizacji. Przedstawienie charakterystyki pracowników starszych nie odpowiada
jednak na pytanie, jakie konkretne korzyści może odnieść przedsiębiorstwo dzięki
skutecznemu wspieraniu grupy 45+.

Korzyści z wdrożenia polityki zarządzania wiekiem
Analiza charakterystyki pracowników w podeszłym wieku wykazała, że posiadają
oni potrzeby, których spełnienie pozwala na dostarczenie przedsiębiorstwu bardzo dużych korzyści. Wdrożenie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie nie ma w swoich przesłankach wyłącznie realizowania społecznej misji, czy
postępowania zgodnie z zasadami etyki biznesu. U podstaw wdrożenia polityki
zarządzania wiekiem stoi analiza zysków i strat, z której wynika, że taka decyzja
wpłynie pozytywnie, pośrednio lub bezpośrednio na poprawę rachunku ekonomicznego instytucji. Warto więc przeanalizować jakiego rodzaju korzyści osiągnie
firma podejmując zobowiązanie rozpoczęcia działań związanych z zarządzaniem
różnorodnością.

Skuteczny transfer wiedzy
Polityka zarządzania wiekiem może mieć niezwykle pozytywny wpływ na podniesienie poziomu zatrzymywanych w przedsiębiorstwie kompetencji. Ostatnie
dekady pokazały, że know-how i wiedza pracowników są jednymi z najważniejszych
zasobów przedsiębiorstwa. Firmy na całym świecie rywalizują o względy klientów,
w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia. Aby odpowiedzieć na wyzwania
przyszłości, organizacje muszą szukać nowych możliwości osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej. Według Heini’ego Muukki duże przedsiębiorstwa nareszcie zdały

21.	M. Budny, I. Pogoda, M. Szostakowska, Diagnoza dobrych praktyk – metod aktywizacji zawodowej osób w wieki 50+, Warszawa 2013, s. 8.
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sobie sprawę, ile niewykorzystanych jeszcze zasobów znajduje się wewnątrz organizacji22. Odpowiednie zastosowanie narzędzi pozyskiwania, archiwizowania
i korzystania z wiedzy pracowników, mogą mieć zasadniczy wpływ na poprawę
jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dostęp do nowych zasobów ludzkich
Wdrożenie systemu zarządzania wiekiem pracowników może przynieść pozytywne
efekty w rekrutacji i selekcji pracowników. Organizacja przygotowana na przyjęcie pracowników starszych może w pełni wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie
i odpowiednie predyspozycje. Stereotypowe myślenie nie pozwala pracownikom
na stworzenie zróżnicowanych zespołów, a badania dowodzą, iż urozmaicone
środowisko pracy przyciąga także młodych i wykształconych pracowników23. Zabieganie o starszych pracowników jest szczególnie istotne w sytuacji, w której na
lokalnym rynku brakuje młodych specjalistów. Polska gospodarka doświadczyła
takiej sytuacji po wejściu do Unii Europejskiej i otwarciu brytyjskiego rynku pracy
dla Polaków. Jak wspominano w poprzednich rozdziałach starzenie się ludności
może spowodować znacznie większy deficyt młodej siły roboczej24.

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy – CSR25
Niekwestionowaną korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania wiekiem jest aspekt
wizerunkowy, tzw. employer branding. Postrzeganie firmy jako uczciwego i solidnego pracodawcy pozwala na pozyskanie do organizacji pożądanych specjalistów.
Co więcej, wiele wyborów konsumenckich jest związanych z opinią publiczną i sposobem postrzegania przedsiębiorstwa, dlatego podejmowanie działań zbieżnych
z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu może wpłynąć bezpośrednio na
wzrost zainteresowania jej produktami czy usługami26.
22.	H. Muukka, An Age Management Challenge: A Study on company knowledge transfer from senior
employees to the company utilization, 2012, www.theseus.fi, pobrano 10.02.2014.
23.	K. Kędziora, M. Łojkowska, Zarządzanie wiekiem w pytaniach i odpowiedziach. Informator dla
pracodawców, www.kobiety.interwencjaprawna.pl, pobrano 10.02.2014, s. 4.
24. J. Liwiński, U. Sztanderska, Zarządzanie ..., s. 8.
25. Tłum. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa.
26. K. Kędziora, M. Łojkowska, Zarządzanie…, s. 4.
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Obniżenie kosztów pracy
Istotnym efektem skutecznego wdrożenia systemu byłoby także obniżenie kosztów
pracy. Bezpośrednim następstwem efektywnego zarządzania wiekiem mógłby być
między innymi spadek absencji chorobowej, dzięki promowaniu zdrowego trybu
pracy, zasad bhp, czy poprawa ergonomii miejsca pracy. W dodatku, odpowiednie działania, takie jak dopasowanie systemu motywacyjnego do pracowników
starszych, czy uzależnienie wysokości wynagrodzenia od efektów pracy, mogłyby
znacznie wpłynąć na wzrost efektywności pracowników. Trzecim rodzajem działań
ograniczających koszty pracy mogłyby być inwestycje w szkolenia i rozwój kompetencji, zamiast kosztownych rekrutacji i wdrażania młodych i niedoświadczonych
pracowników27.

Możliwość pozyskania nowych klientów
Organizacja, w której ważną rolę odgrywają pracownicy starsi, ma większe możliwości rozszerzenia rynku dla własnych produktów czy usług o osoby starsze.
Jak wspomniano wcześniej zmiany demograficzne mogą spowodować, że sukcesie komercyjnym firmy będzie decydowało spełnienie potrzeb konsumpcyjnych
właśnie osób w podeszłym wieku. Tacy klienci mogą być skuteczniej obsługiwani
przez pracowników w swoim wieku, dzięki lepszemu zrozumieniu ich potrzeb
oraz systemu wartości28.

Możliwość zaangażowania w pracę większej ilości czasu
Pracownicy 45+ często podkreślają własną dyspozycyjność. Jako osoby o unormowanej sytuacji rodzinnej często mogą poświęcić pracy zawodowej znacznie więcej
czasu niż osoby dopiero zakładające rodziny. Brak zaangażowania w wychowywanie
dzieci pozwala także na zniwelowanie tzw. nagłych nieobecności29.

27. J. Liwiński, U. Sztanderska., Zarządzanie…, s. 8.
28. M. Budny, I. Pogoda, M. Szostakowska, Diagnoza…, s. 13.
29. Tamże, s. 13.
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Zapewnienie wewnętrznej stabilności firmy
Pracownicy 45+ bardzo dobrze znają firmę, łącznie z jej zasadami oraz kulturą
organizacyjną. Mają dzięki temu łatwość funkcjonowania w jej strukturze, co tylko
cementuje przyjęte w firmie wartości i wzajemne oczekiwania.

Podsumowanie
Powyższa analiza przywodzi na myśl szereg wniosków związanych ze szczególną
sytuacją, w jakiej są „pracownicy starsi” na rynku pracy. Zarówno przytoczone
opracowania, jak i własna analiza wskazują, iż osoby w wieku 45+ wyróżniają się
bardzo specyficznymi i charakterystycznymi tylko dla tej grupy wiekowej cechami
(z punktu widzenia pracodawcy zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi), co
potwierdza, iż mają także szczególne potrzeby, na które zwracać powinna kadra
zarządzająca.
Z punktu wiedzenia praktyki biznesu, opracowanie to w pewnym sensie udowadnia, że firmy, w których nie funkcjonuje polityka zarządzania wiekiem popełniają błąd, nie tylko wizerunkowy, ale także ekonomiczny. Jak wskazano powyżej
wachlarz korzyści płynących z funkcjonowania w organizacji działań zabezpieczających potrzeby osób 45+ jest tak szeroki, że z pewnością przewyższa poziom
inwestycji z jego wdrożenia.

Streszczenie
Starsi pracownicy a potrzeby organizacji.
Powody wdrażania polityki zarządzania wiekiem
Artykuł zawiera treści związane z problematyką funkcjonowania na rynku pracy pracowników w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem grupy 45+.
W artykule podjęto próbę opracowania, na podstawie dostępnej literatury, definicji pracownika starszego oraz scharakteryzowano poszczególne etapy rozwoju
pracowników w różnym wieku. Zasadniczym problemem omówionym w artykule
jest szczegółowe opisanie cech pracownika na etapie stabilizacji i utrzymania oraz
przedstawienie zasadniczych korzyści płynących z wdrożenia polityki zarządzania
wiekiem w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem, pracownik starszy, pracownik 45+, rozwój
pracownika.
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Summary
Older workers and the needs of the organization.
Reasons for the implementation of age management policies
This article contains substance related to issues of labor market functioning of the
groups of workers in different age, with particular emphasis on the group aged
45+. Based on the available literature, the main objective of this article is to characterize various stages of the worker development and, particularly, to define the
profile of an elder worker. The main problem discussed in the article is a detailed
descritption of the employee’s features at the stage of stabilization and maintenance.
Moreover, the article presents results of the implementation of age management
policy in the company.
Keywords: age management, older worker, worker 45+, worker’s development.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku – szansa
edukacyjna
Justyna Syta-Kierasińska1
W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość,
a nie spycha ją na margines społeczeństwa.
Jan Paweł II

Wstęp
Wiedza i umiejętności zdobyte w procesie edukacyjnym, uzyskane doświadczenie
i rozwój osobowości sprawiają, że człowiek lepiej poznaje siebie i świat. Systematyczna zmiana otaczającej rzeczywistości powoduje, że człowiek musi nieustannie
się kształcić. Edukacja stanowi szczególne wyzwanie dla osób w wieku senioralnym,
stwarzając im możliwość aktywnego spędzania czasu i zrozumienia dokonujących
się zmian we współczesnym świecie. Placówkami, które od ponad trzydziestu lat
próbują wychodzić naprzeciw powyższym oczekiwaniom są tzw. uniwersytety trzeciego wieku. To nowoczesna forma edukacji dorosłych, ważna i pożądana z uwagi
na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje. Instytucje te
prowadzą systematyczne zajęcia obejmujące wybrane dyscypliny naukowe, lektoraty językowe i zespoły rekreacji ruchowych.

Warunki powstawania uniwersytetów trzeciego wieku
W latach 90. XX wieku edukacja dorosłych stała się swoistym fenomenem w Polsce
i na świecie. Jedną z form takiej edukacji jest kształcenie ustawiczne, czyli kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie nieoficjalne i nieformalne, prowadzone przez całe życie, dzięki czemu ulega polepszeniu poziom wiedzy,
umiejętności i kompetencji, z perspektywy osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub
1. Mgr Justyna Syta-Kierasińska, Międzynarodowe Liceum Meridian w Warszawie.
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zawodowej. Kształcenie ustawiczne obejmuje usługi w zakresie poradnictwa2. Zdaniem J. Półturzyckiego termin „edukacja dorosłych” odnosi się do systemu działań
edukacyjnych w różnych formach i zakresach wobec osób dorosłych różnego wieku,
zawodu i środowiska3. Potencjał intelektualny osób w starszym wieku ulega zmianie
i ciągłym przeobrażeniom. Dlatego ważne jest, aby zmiany te zostały wzięte pod
uwagę w przebiegu i efektywności kształcenia.
Od kilkudziesięciu lat obserwuje się na świecie wzrost liczby ludności w wieku
podeszłym i starym, czego efektem są problemy gospodarcze, społeczne i naukowe.
Spowodowało to powstawanie stowarzyszeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których zadaniem jest zajmowanie się najrozmaitszymi sprawami ludzi
w wieku późnej dorosłości4. W wyniku tych działań wyrósł pomysł utworzenia
uniwersytetu trzeciego wieku (UTW). Zrodził się on z naturalnej potrzeby zachowania u ludzi starszych dobrego zdrowia, zachowania ich sprawności fizycznej
i psychicznej, stworzenia im warunków do lepszego i godnego życia.
Według W. Okonia uniwersytet trzeciego wieku to placówka oświatowa dla osób
w wieku poprodukcyjnym, prowadząca systematyczne zajęcia z zakresu wybranych
dyscyplin naukowych, lektoraty językowe, zespoły rekreacji ruchowej i grupy zainteresowań artystycznych. (…) Zajęcia prowadzą w nich nauczyciele akademiccy,
lekarze, dziennikarze i inni specjaliści5.
Na świecie pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał w Tuluzie w roku 1972
roku, jego założycielem był profesor Pierre Vellas. Model tego uniwersytetu stał
się bardzo popularny, charakteryzuje się wysokim poziomem naukowo-dydaktycznym, oprócz działalności dydaktycznej dużą uwagę przywiązuje się do badań
naukowych oraz do ścisłej współpracy z wyższą uczelnią. Drugi model nazywany
2.	Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Warszawa 2005, s. 8.
3.	J. Półturzycki, Przemiany i perspektywy edukacji dorosłych, „Edukacja Dorosłych” 1993, nr 1,
s. 19.
4.	Wymienić tu można m.in. Międzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne (1948), Europejska
Unia do Spraw Opieki Społecznej (1962), Europejskie Centrum do Gerontologii Społecznej
(1969), Europejskie Centrum do Spraw Opieki Społecznej (1974), Międzynarodowa Federacja
Towarzystw Osób Starszych (1980) – T. Aleksander, Andragogika, Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Radom-Kraków 2009, s. 291.
5. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 332.
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brytyjskim, powstał w 1981 roku w Wielkiej Brytanii i nie zawierał wytycznych dotyczących udzielania wsparcia UTW przez wyższe uczelnie. W brytyjskim modelu
UTW obowiązuje zasada wzajemnej pomocy i wsparcia słuchaczy, czego efektem
są prowadzone zajęcia przez nich samych6. Fenomen uniwersytetu trzeciego wieku
sprawił, że ruch ten objął szybko inne kraje – Belgię, Kanadę, Szwajcarię, Hiszpanię,
Włochy, Szwecję, Norwegię, Niemcy, Czechy i Słowację.
W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał w 1975 roku w Warszawie przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, dzięki inicjatywie
prof. Haliny Szwarc. Powodzenie pierwszego uniwersytetu trzeciego wieku spowodowało powstawanie kolejnych uniwersytetów – Wrocław (1976), Opole (1977),
Szczecin (1978), Poznań (1979), Gdańsk (1979), Łódź (1979), Kraków (1982),
Katowice (1983), Rzeszów (1983), Gliwice (1985), Kielce (1985) i Lublin (1985).
Powstałe uniwersytety trzeciego wieku w Polsce funkcjonują według trzech
sposobów:
– działające pod patronatem uczelni,
–p
 owołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową,
– działające przy domach kultury, bibliotekach, domach dziennego pobytu,
ośrodkach pomocy społecznej itp.7
Celem i ideą powstawania uniwersytetów trzeciego wieku są: upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób starszych,
poszerzenie wiedzy i umiejętności seniorów, ułatwienie kontaktów z instytucjami takimi, jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne i inne, angażowanie
słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi
społecznych oraz komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów8.

6.	T. Aleksander, Andragogika, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB,
Radom-Kraków 2009, s. 292; Raport o Rozwoju Społecznym – Polska 1999, s. 43, http://www.
unic.un.org.pl/nhdr/1999/raport.php?strona=56 [dn. 30.04.2012]; B. Ziębińska, Uniwersytety
trzeciego wieku – wybrane aspekty funkcjonowania organizacji, „Polityka Społeczna” 2009, nr 3,
s. 21.
7. http://www.utw.pl/index.php?id=10 [dn. 30.04.2012].
8.	M. Kacprzak, Edukacja seniorów priorytetem krajowym, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”
2007, nr 2, s. 61.
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Sieć i forma prawna uniwersytetów trzeciego wieku
Uniwersytety trzeciego wieku swoją działalność prowadzą głównie w miastach
akademickich bądź quasi-akademickich, tj. takich, w których działają filie wyższych
szkół wyższych z dużych miast. Obecnie pod względem prawnym istnieją dwie formy działania UTW. Zdecydowana większość uniwersytetów powstała i działa jako
sekcja lub inna agenda szkół wyższych bądź instytucji dokształcania i doskonalenia
zawodowego kadr określonego zawodu. oprócz nich występują takie, które działają
jako stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989.
W organizowanie i utrzymywanie UTW zaangażowane są władze samorządowe
poszczególnych miejscowości, towarzystwa naukowe, lokalne ośrodki pomocy
społecznej, kliniki i szpitale geriatryczne, centra kultury, instytucje artystyczne,
związki emerytów i inwalidów, organizacje i zrzeszenia sportowe czy stowarzyszenia
społeczno-naukowe. Każdy uniwersytet ma swojego kierownika, którym najczęściej jest pracownik naukowy, radę naukową i samorząd słuchaczy. Uniwersytety
trzeciego wieku prowadzą bogatą współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami
społecznymi w środowisku: urzędami administracji państwowej, samorządami,
szkołami i uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi i innymi. Kierownikami i wykładowcami w UTW są ludzie różnych zawodów, a jednocześnie specjaliści
najrozmaitszych dziedzin wiedzy. Głównie jednak nauczyciele akademiccy ze szkół
wyższych, przy których uniwersytety działają i współpracują9.

Główne formy działalności uniwersytetów trzeciego wieku
Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w ciągu wielu lat działalności wypracowały
rozległe i różnorakie formy działalności. Przyjmując za kryterium podziału rodzaj
treści zajęć można je podzielić na: formy oświatowe. Zalicza się do nich: wykłady,
ćwiczenia i seminaria, konwersatoria, spotkania z tzw. ciekawymi ludźmi, lektoraty
języków obcych czy zebrania dyskusyjne. Drugi rodzaj zajęć to formy kulturalno-artystyczne – zarówno odbiorcze, twórcze i odtwórcze. Pozostałe to różne formy
zajęć twórczych realizowanych indywidualnie lub w kołach hobbystycznych, chóry,

9.	T. Aleksander, Andragogika, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB,
Radom-Kraków 2009, s. 294-297; B. Ziębińska, Uniwersytety trzeciego wieku – wybrane aspekty
funkcjonowania organizacji, „Polityka Społeczna” 2009, nr 3, s. 22-24.
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grupy instrumentalne, tatry amatorskie, kabarety, koła taneczne i in. Kolejnym
rodzajem zajęć w uniwersytetach trzeciego wieku są formy zajęć rekreacyjnych
i sportowych. Zalicza się do nich: zbiorowe spacery i wycieczki piesze po okolicy,
ćwiczenia fizyczne i gimnastykę rehabilitacyjną, wycieczki autokarowe i wyjazdy
zagraniczne. Innym rodzajem zajęć w UTW są różne rodzaje działalności towarzysko-rozrywkowej, np. z okazji określonych dni czy rocznic10.
Skala treści zajęć oświatowych w UTW jest niezmiernie rozległa i stale poszerzana, a przez to systematycznie różnicowana i urozmaicana. Bez wątpienia dominują
w nich takie dziedziny jak: wiedza o ochronie zdrowia, historia i historia sztuki,
nauka o literaturze i muzyce, filozofia (zwłaszcza człowieka), biologia, psychologia,
wiedza o religii, wychowaniu, ekonomia, archeologia, zagadnienia prawne, socjologia, teoria i organizacja czasu wolnego, zagadnienia polityczne, nauka języków
obcych (angielski, niemiecki, francuski)11.

Organizacja pracy uniwersytetów trzeciego wieku
Przy zapisywaniu się na uniwersytet trzeciego wieku nie ma formalnych wymagań,
poza wiekiem minimum 40 lat. Nauka na UTW jest dobrowolna i nie przeprowadza się żadnej selekcji słuchaczy przy przechodzeniu z jednego roku na następny.
Wszystkie zajęcia realizowane są w grupach i sekcjach problemowych, odbywają
się jeden lub dwa razy w tygodniu i trwają za każdym razem od 2 do 4 godzin.
Uniwersytety trzeciego wieku informują potencjalnych kandydatów o możliwości kształcenia się u nich za pomocą ogłoszeń plakatowych, ogłoszenia w prasie,
komunikaty w radiowych rozgłośniach12.
Tematyka zajęć w UTW jest wybierana w sposób dobrowolny przez uczestników.
Organizacja i metodyka zajęć jest różnorodna, od sięgania do pomocy samych
uczestników, do prowadzenia zajęć składających się z krótkiego treściwego wykładu
wygłaszanego przez jakiegoś specjalistę i wypowiedzi uczestników. Do problemów
zgłaszanych przez kierowników UTW należą m.in. niedostateczne środki finanso-

10.	T. Aleksander, Andragogika, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB,
Radom-Kraków 2009, s. 297-299.
11. Tamże, s. 300.
12. Tamże, s. 300-301.
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we, trudności i niewygody w działalności, brak odpowiedniej ilości pomieszczeń
potrzebnych na zajęcia czy brak dostatecznej ilości książek i pomocy naukowych13.

Uczestnicy uniwersytetów trzeciego wieku
Słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku są głównie osoby w wieku emerytalnym – seniorzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Polskie uniwersytety trzeciego wieku są zróżnicowane pod względem uczestników. W roku akademickim
1999/2000 we wszystkich uniwersytetach tego typu uczyło się ogółem 7 216 osób.
Wśród nich były osoby w przedziale wiekowym od 40 do ponad 80 lat. Dzieląc
uczestników na trzy kategorie wiekowe, okazuje się, że słuchaczy w wieku do 59 lat
stanowiło 18, 9% ogółu, w wieku od 60 do 79 lat – 75%, a w wieku 80 lat i więcej
– 5,4%. Wynika z tego, że dominującą grupę słuchaczy UTW stanowią emeryci
w wieku od 60 do 79 lat. Najliczniejszą grupą osób kształcących się w tego typu
placówkach stanowią kobiety. W roku akademickim 1999/2000 w UTW uczyło się
7 519 kobiet i stanowiły one 86,2% wszystkich uczących się słuchaczy14.
Analiza słuchaczy UTW z punktu widzenia ich wykształcenia dostarcza interesujących informacji. Do uniwersytetów trzeciego wieku zapisują się głównie
osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. W roku akademickim 1999/2000 ze
zbadanych uczestników 5,1% ogółu uczestników stanowiły osoby z podstawowym
wykształceniem, ze średnim wykształceniem było 57,2% osoby, a uczestników
z wyższym wykształceniem odnotowano – 37,7% ogółu. Z tego wynika, że osoby
ze średnim wykształceniem częściej się decydują na podejmowanie nauki w uniwersytetach trzeciego wieku. Jeśli przyjąć za kryterium zawód uczestników, to
przeważa wśród nich inteligencja i pracownicy umysłowi: inżynierowie i technicy,
nauczyciele i nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjno-biurowi, ekonomiści i księgowi. Rzadziej wśród słuchaczy UTW spotyka się lekarzy, pielęgniarki,
prawników, gospodynie domowe i pracowników fizycznych15.

13. Tamże, s. 301-302.
14.	Tamże, s. 302-304; Lubryczyńska K., Warszawskie uniwersytety trzeciego wieku, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/148 [dn, 30.04.2012].
15.	T. Aleksander, Andragogika, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB,
Radom-Kraków 2009, s. 304-305.
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W 2010 roku na warszawskich uniwersytetach trzeciego wieku jak podaje Katarzyna Lubryczyńska: 90% słuchaczy to kobiety, co jest charakterystyczne dla całej
Polski, podobnie jak i to, że mają przede wszystkim wykształcenie wyższe i średnie.
Przodują ekonomiści, następnie humaniści, medycy. Zawody wolne uprawiało ok. 5
proc. „studentów”16. W roku akademickim 2010/2011 liczba słuchaczy Gdańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wynosiła 1287 osób, w tym tylko 170 mężczyzn
(13%), co potwierdza fakt, iż kobiety przeważają w uczestnictwie na zajęciach.

Motywy kształcenia w uniwersytecie trzeciego wieku
O podjęciu kształcenia na uniwersytecie trzeciego wieku przez ich uczestników
decydują zazwyczaj różnego rodzaju motywy. Do podstawowych i najczęściej
wymienianych przez dzisiejszych emerytów zalicza się m.in.; brak możliwości
kształcenia na poziomie wyższym w okresie młodości, konieczność pogłębienia
i odświeżenia posiadanego wykształcenia, potrzeba nowej wiedzy, przeciwdziałanie osamotnieniu, potrzeba rozrywki, konieczność zaspokojenia potrzeb artystycznych, kontaktu z innymi, zagospodarowanie wolnego czasu, poszukiwanie
sposobu poprawy kondycji fizycznej czy uczestnictwo w kulturze. Słuchacze zajęć
w uniwersytetach trzeciego wieku to w większości osoby o dużych zainteresowaniach naukowych i kulturowych, o określonym hobby i pasjach. Interesują się oni
różnymi problemami dotyczącymi współczesnego świata i człowieka. Swój wolny
czas poświęcają na zajęcia, dzięki którym mogą dotrzymać kroku współczesnym
wyzwaniom, które stoją przed człowiekiem w wieku późnej dorosłości17.

Społeczne funkcje uniwersytetów trzeciego wieku
Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce stały się jedną z podstawowych instytucji kształcenia ludzi w wieku podeszłym i starszym. To placówki, których ilość
agend systematycznie wzrasta, a liczba słuchaczy stale rośnie. Nauka w tego typu
instytucjach cieszy ich uczestników i sprawi im dużo satysfakcji, jest doskonałą
okazją do kontaktów z innymi ludźmi o podobnych aspiracjach i problemach.
UTW posiadają już poważne osiągnięcia w swej działalności, a te wyrażać można

16. „Tygodnik Powszechny”, Nr 27 (3182), 4 lipca 2010.
17. T. Aleksander, Andragogika…, s. 305-307.
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w postaci funkcji społecznych, które są skutkami działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i samopomocowej.
Pierwsza funkcja – afiliacyjna – polega na znalezieniu osób podobnych i nawiązaniu z nimi kontaktu, na wejściu w ich towarzystwo, poszerzeniu kręgu znajomych i przyjaciół, czego efektem jest poprawa samopoczucia i pozytywnych
doznań emocjonalnych. Inną funkcją jest funkcja edukacyjna, która sprawia, że
ludzie w starszym wieku są aktywni umysłowo, pogłębiają swoją wiedzę z wielu
dyscyplin naukowych, rozszerzają swoje zainteresowania intelektualne i potrzeby
intelektualne, kształtują siły umysłowe i intensyfikują procesy samokształceniowe18.
Ważniejszą funkcją, które spełnia UTW jest funkcja integracyjna. Na uniwersytetach trzeciego wieku spotykają się ludzie o tych samych problemach społecznych,
ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych. Integracja sprawia, że słuchacze nie
czują się osamotnieni. Skupiają one ludzi pragnących doświadczyć przyjemności
płynącej z poznawania wiedzy, prawdziwych entuzjastów wiedzy i ruchu. Inną
ważną funkcją jest funkcja ekspresywna, która polega ona na realizacji i uzewnętrznieniu potrzeb ekspresji, aktywności, twórczości artystycznej, werbalnej,
działalności charytatywnej, przeżyć duchowych i uczuć poszczególnych słuchaczy.
Uniwersytety trzeciego wieku są okazją do rozległej działalności na rzecz wspólnego
spędzania wolnego czasu, pobudzania ich do wzajemnej pomocy oraz aktywizacji
umysłowej i fizycznej19.
Funkcją najważniejszą z punktu widzenia osoby w podeszłym wieku jest funkcja
profilaktyczna. Zagospodarowuje ona emerytom w sposób na ogół atrakcyjny
i wartościowy, wolny czas, co przeciwdziała nudzie, apatii i monotonii. Funkcja ta
wyzwala człowieka ze społecznego odosobnienia, poczucia opuszczenia, samotności, marginalizacji i alienacji. Zapobiega ona również przedwczesnemu starzeniu
się fizycznemu i psychicznemu, cierpieniom, złemu samopoczuciu i chorobom
psychicznym. Mówi się, że uniwersytety trzeciego wieku dodają lat do życia. Uczą
uczestników zajęć do aktywnego życia, rozważnego i mądrego20.

18. Tamże, s. 307.
19. Tamże, s. 307-308.
20. Tamże, s. 308.
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Oferowane zajęcia przez uniwersytety trzeciego wieku dla seniorów odgrywają
fundamentalną rolę w szerzeniu zasad profilaktyki nauki o procesach starzenia się.
Należy wspomnieć o innej funkcji UTW – funkcji doświadczeniowej. Placówki
te jako nowy fenomen powstawały i rozwijały się za sprawą pasji ich założycieli,
organizatorów i realizatorów oraz liderów tworzonych w nich samorządów. Ludzie
ci zaczynali pracę w tych instytucjach jako nową, bez żadnego wcześniejszego
doświadczenia. Dzięki tym praktykom, obserwacji i działaniom, wymianie doświadczeń i czytelnictwu, uniwersytety trzeciego wieku stały się dla tych osób
pewnego rodzaju laboratorium, dzięki któremu opracowana została wiedza dotycząca organizacji i metodyki nauczania ludzi w wieku podeszłym i starszym.
Uniwersytety trzeciego wieku stały się również miejscem praktyk i zdobywania
doświadczeń dla studentów studiujących pedagogikę oraz z zakresu pracy socjalnej
i pomocy społecznej szkół wyższych. Placówki te są także terenem licznych badań
oświatowych21.

Patronat
Rok 2012 ustanowiony został przez Senat Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
a przez Radę UE - Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Celem tych obchodów jest podkreślenie roli UTW i większej aktywności osób starszych. Honorowy Patronat nad obchodami Roku UTW
objęła Pierwsza Dama Anna Komorowska. Organizatorami Roku Uniwersytetów
Trzeciego Wieku są: Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz
Fundacja Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwała Senatu RP z dnia 1 lutego
2012 roku w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego
Wieku informuje, że obecnie w Polsce działa ponad 350 uniwersytetów trzeciego
wieku, skupiają one ponad 100 tys. słuchaczy. Zgodnie z informacjami podanymi
podczas Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbył się w marcu 2012
w Warszawie, obecna liczba placówek to 385 a liczba słuchaczy to już ponad 100

21. Tamże, s. 309.
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tys22. Dla porównania w Wielkiej Brytanii liczba placówek wynosi 844 a liczba
słuchaczy to 275 tys (dane z maja 2012)23. Chiny zaś, w 2002r. mogły pochwalić
się 19.300 placówek oraz 1,81 mln słuchaczy24.
Jako podsumowanie Kongresu wystosowany został apel mający na celu podjęcie
szeroko zakrojonych prac nad rozszerzeniem misji i strategią dla Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, w związku z procesami demograficznymi starzejącego się społeczeństwa. By osiągnąć zamierzony cel za wskazane uznaje się: utworzenie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli Parlamentu, Rządu,
środowisk UTW i organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, świata
nauki oraz biznesu; przygotowanie analizy szans i zagrożeń oraz zdiagnozowanie
barier postępu i innowacyjności organizacji senioralnych; opracowanie Paktu na
rzecz Seniorów, przedłożenie go Rządowi i parlamentarzystom z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz monitorowanie jego realizacji.
W celu podsumowania obchodów Roku UTW w listopadzie 2012r. w Sejmie
RP zorganizowana została konferencja „Pakt na Rzecz Seniorów”. W deklaracji
końcowej uczestnicy konferencji uznali, że do niewątpliwych sukcesów Roku UTW
można zaliczyć:
– powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW,
– powołanie Społecznego Zespołu Konsultacyjnego Ministra MPiPS, składającego się z przedstawicieli UTW i organizacji senioralnych
– pierwsze w historii rządowe, systemowe i długofalowe wsparcie dla podmiotów
ekonomii społecznej - podpisanie w dniu 19 lipca 2012 r. przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak Kamysza i Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusza Daniluka umowy zakładającej, iż do połowy 2015
roku z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczona kwota ok.
25 mln zł na wsparcie doradcze oraz preferencyjne pożyczki dla podmiotów
ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą np. spółdzielni
socjalnych i organizacji pozarządowych
22.	http://www.wprost.pl/ar/311741/Warszawa-Kongres-Uniwersytetow-Trzeciego-Wieku/ [dn.
06.06.2012].
23. http://www.u3a.org.uk/pree-releases.html [dn. 06.06.2012].
24.	Thompson, J., The Amazing Universities of the Third Age in China Today, 2002, http://www.
worldu3a.org/worldpapers/u3a-china.htm [dn. 06.06.2012].
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– wniosek o utworzenie w strukturach MPiPS Departamentu ds. Polityki Senioralnej
– Rządowy Program Na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych z budżetem 60 mln
na lata 2012 -2013 zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów nr 137 z dnia 24
sierpnia 2012 r.
– włączenie się Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kreowanie polityki senioralnej i finansowanie konkursów grantowych dla UTW i innych organizacji
adresujących swoje działania do osób starszych,
– współdziałanie trzech Ministerstw: Zdrowia, Pracy i Sportu w kreowaniu polityki senioralnej, skutkujące wspólnymi projektami na rzecz aktywizacji osób
starszych oraz konkursami grantowymi dla UTW25.
W październiku 2012r. powołana została Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uznano, iż taka forma prawna zapewni stosowne wsparcie dla wysiłków podejmowanych przez członków Fundacji. Posiadając
osobowość prawną może występować w obrocie prawnym, zawierać umów, porozumień, może też przystępować do konkursów grantowych, które umożliwiają
pozyskiwanie środków na rozwój i bieżącą działalność.
Z inicjatywy Fundacji w dniu 24 czerwca 2013r. zorganizowany został II Zjazd
Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (OP UTW). Podczas zjazdu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności OP UTW za lata
2008-2013, zaprezentowano ofertę programową i pomocową dla członków OP
UTW, przyjęto regulamin nadawania tytułu „Wielkiej Osobowości UTW” oraz
strategię działania OP UTW na lata 2013-2014. Deklaracja końcowa wskazała
następujące cele strategiczne (wybrane):
– promowanie marki Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
– sukcesywną realizację postulatów i kierunków strategii określonej w przyjętym
przez środowisko UTW, w Sejmie 19 listopada 2012 r. Pakcie na rzecz Seniorów,

25.	Deklaracja Końcowa Uczestników Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Pakt Na Rzecz
Seniorów”, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,5977,pakt-na-rzeczseniorow-konferencja-w-sejmie.html [dn. 10.09.2013].
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– współpracę OP UTW w realizacji inicjatyw senioralnych Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Zespołu Parlamentarnego ds. UTW i Zespołu Parlamentarnego ds. Osób Starszych oraz innych instytucji centralnych,
– włączenie OP UTW w działania Rzecznika Praw Obywatelskich ukierunkowane na przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek
w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego,
– wspieranie logistycznie, finansowe i doradcze zmierzające do uzyskiwania przez
członków OP UTW certyfikatów jakości określonych międzynarodowymi
normami ISO 9001,
– poszukiwanie partnerów i zawiązywanie koalicji podmiotów o zbieżnych celach
statutowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć o zasięgu ogólnokrajowym,
jak i partnerów biznesowych mogących wspomagać ich realizację,
– promowanie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w odniesieniu do
organizacji senioralnych, w tym programu wieloletnich umów z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Programu: „Warszawa Przyjazna Seniorom”26.
Ponadto podczas zjazdu zatwierdzono regulamin oraz udzielono nominacji do
tytułu „Wielka Osobowość środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku” następującym osobom:
– Pani Annie Komorowskiej, Małżonce Prezydenta RP
– Panu Władysławowi Kosiniak Kamyszowi – Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej
– Panu Jerzemu Koźmińskiemu – Prezesowi Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Wręczenie dyplomów nastąpiło podczas gali w dniu 16 grudnia 2013r. w Sali
Kolumnowej Sejmu RP.

Podsumowanie
Bardzo ważne jest, żeby osoby w okresie późnej dorosłości miały możliwość aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy, aktywnego uczestniczenia w otaczającej
ich rzeczywistości, w środowisku i w społeczności, w której żyją.

26.	Deklaracja Końcowa II Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Warszawa, 24 czerwca 2013 r., http://www.fundacjaoputw.pl/aktualnosci/, [dn. 10.09.2013].
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Celem powołania uniwersytetów trzeciego wieku dla seniorów było upowszechnienie w tej grupie wiekowej wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, włączenie
jej do systemu edukacji permanentnej, zapewnienie ciągłej i trwałej aktywności
intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Edukacja prowadzona poprzez uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku pomaga osobom w wieku późnej
dorosłości na przezwyciężanie trudności związanych z poznawaniem i rozumieniem nowych i dla wielu osób trudnych treści wnoszonych do codziennego życia.
Uniwersytety trzeciego wieku zdobywają nieustanną popularność w Polsce i na
świecie oraz ciągle się rozwijają. We współczesnym intensywnie rozwijającym
i zmieniającym się świecie placówki te są szansą dla seniorów na zdobycie dobrego
wykształcenia i zajęcia ważnego miejsca w hierarchii życia społecznego.
Uniwersytety trzeciego wieku pozwalają seniorom na rozwijanie osobowości, zainteresowań, pasji, pokonywanie barier, stwarzanie i umacnianie więzi społecznych,
przekazywanie młodszym pokoleniom zdobytego doświadczenia, ciągłego i aktywnego udziału w życiu społecznym, twórczego rozwoju oraz przebywania w grupie
rówieśniczej. Instytucje te stwarzają swoim słuchaczom godziwą i satysfakcjonującą
starość, która zostaje wypełniona aktywnym i twórczym spędzeniem wolnego czasu,
rozwojem potencjału intelektualnego, zachowaniem dobrego zdrowia, lepszego
radzenia sobie z wyzwaniami codziennego dnia, przejmowaniem większej odpowiedzialności za własne życie, byciem niezależnym od innych, lepszym wykorzystaniem własnych zasobów, realizowaniem zaniedbanych zainteresowań, rozwojem
samoświadomości oraz podążaniem za rozwojem współczesnej nauki i techniki.

Streszczenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku - szansa edukacyjna
Artykuł ma na celu wskazanie szans edukacyjnych, jakie oferują uniwersytety trzeciego wieku dla słuchaczy. Zawiera informacje związane z powstawaniem uniwersytetów trzeciego wieku, dotyczące ich formy prawnej, głównych form działalności,
jak również organizacji pracy. Przedstawia także motywy powstawania tych placówek oraz objaśnia ich funkcje.
Słowa kluczowe: andragogika, uniwersytet trzeciego wieku, edukacja dorosłych,
kształcenie ustawiczne.

89

Uniwersytet Trzeciego Wieku – szansa edukacyjna

Summary
University of the Third Age - an educational opportunity
Article aims to identify the educational opportunities offered by universities of
the third age to the audience. It contains information related to the emergence of
universities of the third age, their legal form, the main forms of activity as well as
work organization. It presents reasons for developing these facilities and explain
their functions.
Keywords: andragogy, University of the Third Age, U3A, adult education, lifelong
learning.
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Polityka energetyczna Unii Europejskiej
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii
Nebras Al-Masny1

Wprowadzenie
O gospodarce energetycznej świata decydują wciąż jeszcze takie surowce jak: ropa
naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny. Jednakże z racji rosnącego ich
zużycia i kurczących się zasobów coraz większego znaczenia nabiera rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Zalicza się do nich energię uzyskiwaną ze spadku
wód, fal morskich i prądów wiatru oraz geotermiczną i z biomasy. Rosnące zainteresowanie nimi ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich wynika głównie z:
– wyczerpywania się znanych nieodnawialnych źródeł energii
– z powszechności dostępu do źródeł energii niekonwencjonalnej
– możliwości poprawy ochrony środowiska naturalnego
– zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Krótka charakterystyka OZE
Biomasa – to wszystkie substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które
ulegają biodegradacji. Są to resztki z produkcji rolnej, leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne. Niektóre jej formy uprawia się specjalnie po to aby pozyskiwać
biomasę np. wierzbę wiciową, rdest, trzcinę itp. Preferowane są te rośliny, które
odznaczają się znacznym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi2.
Energia wiatru – jest jednym z najstarszych źródeł energii wykorzystywanych
przez człowieka – wiatraki. Obecnie ocenia się, że jest to jedna z najefektywniej
rozwijających się gałęzi energetyki3. Turbiny wiatrowe, które są współcześnie stosowane, działają na zasadzie przekształcania prędkości wiatru na energię elektryczną.
1.	Nebras Al-Masny, Analityk ekonomiczny, Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich
w Polsce.
2. http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=49&art=1, pobrano dnia 30.05.2014 r.
3.	M. Dziubiński, Rola odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju kraju, [w:] M. Tadeusiewicz (red.), Ochrona środowiska – wybrane zagadnienia, Łódź 2010, s. 217.
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Efektywność energetyczna tych turbin zależy głównie od siły wiatru oraz lokalizacji
i ilości dni wietrznych4.
Energia geotermalna – to energia z wnętrza ziemi zawarta w wodach lub parze
wodnej wypełniającej pory i szczeliny skalne na głębokościach dostępnych dla
wierceń otworowych. Do energii tej zalicza się również energię skał. Zasoby energii
cieplnej wnętrz ziemi są praktycznie niewyczerpywalne i mogłyby pokryć całkowite
zapotrzebowanie świata na energię. Problem polega na jakości tej energii. Aby
mogła ona być użyteczna, media przenoszące tę energię (woda, para wodna) muszą
mieć odpowiednią temperaturę. W większości krajów w tym także w Polsce przyjmuje się, że minimalną użyteczną temperaturą wody geotermalnej jest temperatura
20 st. C. Im wyższa jest ta temperatura, tym jakość energii geotermalnej jest wyższa.
Energia wody – to jedno z odnawialnych źródeł energii; uzależniona jest od
naturalnego obiegu wody w przyrodzie (parowanie, skraplanie, opad atmosferyczny
oraz spływ grawitacyjny). Najczęściej spotykanym sposobem wykorzystania energii
wody jest energia spadku (rzeki, zbiorniki), ale oprócz tego w ostatnich latach
powstały także układy wykorzystujące energię pływów, fal i prądów morskich,
jak również różnic temperatur występujących na różnych głębokościach mórz.
Energia słoneczna – reprezentuje największy potencjał pozyskiwania energii. Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi przekracza 10 000
razy obecne zapotrzebowanie ludzkości na energię. Pozyskiwanie tej energii nie
powoduje żadnych efektów ubocznych szkodliwych dla środowiska i nie zubaża
zasobów naturalnych5.

Charakterystyka nieodnawialnych źródeł energii i ich
wpływ na środowisko
Rozpowszechniona jest opinia, że nieodnawialne źródła energii zawarte w kopalnych paliwach mineralnych, takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny wyczerpują się bezpowrotnie, a ich eksploatacja ma negatywny wpływ na środowisko. Istotą
pozyskiwania energii z nieodnawialnych źródeł jest przynoszenie doraźnych korzy4.	Patrz: Energia wiatrowa http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=2, pobrano 30.05.2014 r.
5.	Patrz: M. Dziubiński, Rola odnawialnych…, s. 217-218; http://energia-odnawialna.net/index.
php?option=com/content&view+article&id=49&Itemiol – pobrano dnia 15.10.2010 r.
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ści przy ogromnych stratach, które nigdy nie zostaną nadrobione. To, co wydobyte
z wnętrza ziemi, nie odrodzi się już; wykorzystane złoża zasobów naturalnych takich
jak węgiel, ropa czy gaz ziemny są niemożliwe do odtworzenia. Człowiek epoki
przemysłu ukierunkowany na rozwój ekonomiczny i zysk materialny wkroczył na
drogę destrukcji natury, ponieważ wszystko, co jej odebrał, nie ma substytutu ani
możliwości powrotu. Jest to nieciągłość niezgodna z prawami przyrody6.
Przewiduje się, że malejące wskutek wzrostu konsumpcji zasoby ropy naftowej
szacowane na około 136 mld ton, przy obecnym tempie ich eksploatacji, który
wynosi 3,7 mld na rok, wystarczą na około 40 lat. Zasoby gazu ziemnego według
przewidywań wystarczą na około 70 lat. 75% światowej produkcji energii pochodzi z surowców nieodnawialnych, a kraje Unii Europejskiej są w 50% zależne od
dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. Wszelkie prognozy wskazują
na to, iż w 2030 roku zależność ta może wzrosnąć nawet do 70%. Dzieje się tak
głównie za sprawą ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energii. 45% importowanej
ropy naftowej pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu, a 40% gazu ziemnego jest
dostarczane z Rosji7.
Węgiel kamienny i brunatny jako nośniki energii uważane są za najbrudniejsze
rodzaje paliw. Podczas ich spalania uwalniane są do atmosfery duże ilości tlenków węgla, siarki, azotu, rtęci i ołowiu, czyli substancje szkodliwe dla środowiska
i człowieka. Energetyka światowa jak na razie wciąż opiera się głównie na paliwach
kopalnych, coraz częściej jednak odchodzi się od tego typu wytwarzania energii.
Głównym powodem przestawiania się na inne źródła energii są powstające podczas
spalania paliw kopalnych (węgla i ropy naftowej) ogromne zanieczyszczenia (tlenki
siarki, tlenki azotu i pyły). Dla przykładu, zaledwie w ciągu roku polskie elektrownie
spalają około 170 milionów ton węgla, które składają się na emisję 3 milionów ton
pyłu, 4 milionów ton dwutlenku siarki i 400 milionów ton dwutlenku węgla. Na
wysypiska trafia ok 60 milionów ton popiołów. Wzrosło natomiast zużycie gazu
ziemnego. Gaz ziemny jest paliwem znacznie droższym od węgla kamiennego, ale
równocześnie o wiele czystszym ekologicznie. Jest paliwem najmniej uciążliwym

6. Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 2004, s. 38.
7. J. Kapiszewski, Gra w zielone o wysoką stawkę, „Dziennik G. P.” z 8-11.11.2013.
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dla środowiska z punktu widzenia emisji CO². Jednak zasoby gazu ziemnego są
znacznie mniejsze w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi8.
Największym producentem gazu ziemnego jest Rosja, w której wydobywa się
rocznie około 615 mld m³ tego surowca. Jednym z najważniejszych obecnie surowców do produkcji energii konwencjonalnej jest ropa naftowa. Jest ona także
surowcem wyjściowym do produkcji wielu produktów, między innymi: nafty,
eterów, benzyny, olejów mineralnych oraz wielu surowców przemysłu chemicznego. Szacuje się, że największe zasoby ropy naftowej występują w basenie Zatoki
Perskiej (około 67% wszystkich rezerw)9. Zasadniczym determinantem polityki
ekologicznej jest uświadomienie sobie przez ludzi, że kopalne zasoby środowiska
są wyczerpywalne. Spalanie węgla, jak już zostało wspomniane powyżej, emituje
do atmosfery ogromne ilości CO², a właśnie CO² odpowiada w dużej mierze za
ocieplenie się klimatu. Od czasów rewolucji przemysłowej emitujemy gazy cieplarniane w ilości przewyższającej możliwości absorpcyjne Ziemi, szczególnie podczas
szybkiego i energochłonnego wzrostu gospodarczego przez ostanie sześćdziesiąt
lat. Gazy zatrzymują wypromieniowane z ziemi ciepło słoneczne, a to powoduje
globalne ocieplenie. To z kolei jest przyczyną zmian klimatu mających bezpośredni
wpływ na nasze życie. Kontynuacja obecnych praktyk grozi wzrostem średniej
temperatury powierzchni Ziemi o 5 stopni w stosunku do okresu sprzed rewolucji przemysłowej. Tej wielkości wzrosty temperatur przekształcą klimat i środowisko tak głęboko, że masowe ruchy ludności globalne konflikty, chaos i inne
trudności staną się nieuniknione10. Kolejny problem, jaki pojawia się w związku
z eksploatacją tradycyjnych źródeł energii, pokrewny zmianom klimatycznym, to
niszczenie ekosystemów i ograniczanie różnorodności gatunkowej w przyrodzie.
Analiza i szacowanie zmian globalnych w środowisku naturalnym są utrudnione,
ponieważ większość komponentów zmian oddziałujących wzajemnie na siebie jest
następnie modyfikowana przez sprzężenia zwrotne z efektami ich środowiskowego
oddziaływania. Na przykład powiększająca się koncentracja dwutlenku zmienia
klimat przez wywoływanie efektu cieplarnianego, a ten z kolei zmienia proporcje
8. Tamże; Patrz także: E. Klimiuk, Biotechnologia w ochronie środowiska, Warszawa 2008, s. 14-36.
9.	R. Janikowski, Rola polityki ekologicznej w kształtowaniu i ochronie środowiska, [w:] Planowanie,
zarządzanie i ochrona środowiska, Kielce 1988, s. 104.
10. N. Stern, Globalny ład, Warszawa 2010, s. 16.
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pierwotnej produkcji i rozkładu w ziemskich ekosystemach. Ocieplenie klimatu
wywołuje powodzie, susze, które zmieniają sposób użytkowania lądu, powodują
biologiczną nierównowagę.
Innym problemem z zakresu proekologicznej świadomości społecznej jest jednostronne podejście do kryzysu energetycznego, polegające na koncentrowaniu
się na poszukiwaniu rozwiązań z zakresu wytwarzania energii, a braku nowych
idei i istotnych zmian w sposobie jej użytkowania. W obliczu realnego zagrożenia
kryzysem energetycznym konieczne jest poszukiwanie alternatywnych dla kopalin
źródeł energii oraz nowych zmian w sposobie jej użytkowania11.

Polityka energetyczna i ekologiczna Unii Europejskiej
a zastosowanie OZE
Zwiększanie energii pochodzącej z OZE odgrywa kluczową rolę w długotrwałej
strategii polityki energetycznej i ekologicznej UE. Jako samodzielne źródło energii
ma ona redukować zależności krajów UE od dostaw jej nośników z krajów trzecich i tym samym przyczyniać się do wzrostu ich bezpieczeństwa energetycznego.
Ponadto zmniejsza też zależność od wahających się i szybko rosnących cen ropy
i gazu. Zaś rozwój technologiczny w tej przyszłościowej dziedzinie przyczyni się
do wzrostu konkurencyjności gospodarczej krajów UE12.
Pod względem uwarunkowań geologicznych, klimatycznych i hydrologicznych
Europa dysponuje różnorodnością wszystkich form odnawialnych źródeł energii.
Energia wodna, pozyskiwana z wiatru, słoneczno-termiczna, fotowoltaika, energia
geotermiczna, energia której źródłem są fale i pływy morskie oraz energia z biomasy
mogą – nawet jeśli nie będzie miało to miejsca w każdym kraju czy regionie – zostać
odkryte, rozwinięte i wykorzystane na kontynencie europejskim. Szacunki (np.
wg DLR – Niemieckiego Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych) pokazują, że Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Chorwacja, Turcja oraz
państwa Bałkanów Zachodnich dysponują łącznym potencjałem ekonomicznym
wytwarzania zielonego prądu, który jest znacznie większy niż zapotrzebowanie
na prąd, z jakim mamy do czynienia dziś oraz – zgodnie z prognozami – w przy-

11. M. Szczepaniuk, Węgiel w Polsce musi pozostać numerem jeden, „Dziennik G. P.” z 29-30.05.2013.
12. A. Krzyżanowska, Duży trójkąt: ukłon w stronę koncernów, „Dziennik G. P.” z 20.11.2013.
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szłości13. Jednakże dotychczas w Europie robi się użytek jedynie z niewielkiego
odsetka tego potencjału wytwarzania zielonego prądu. Tylko Islandia i Norwegia
pokrywają własne zapotrzebowanie na prąd w zupełności z regeneratywnych źródeł
energii. Na zachodzie, Południu i Wschodzie UE możliwości przestawienia się na
wykorzystywanie zielonego prądu wykorzystywane są zazwyczaj w niewielkim –
zaś w niektórych regionach – praktycznie w żadnym stopniu. Znaczny potencjał
sięgania do innych odnawialnych źródeł energii niż energii wodnej w większości
krajów nie został jeszcze w pełni odkryty. Potencjał ekonomiczny UE wytwarzania
prądu z energii wietrznej szacuje się jako prawie dwudziestokrotność tego, co było
wytwarzane w 2005 roku, a państwa członkowskie, które położone są w słonecznej
strefie mogłyby dzięki wytwarzanemu tam prądowi w elektrowniach solarnych
pokryć prawie połowę zapotrzebowania na prąd w UE14.
Na Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 2007 r. przyjęto Plan Działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost średniej
globalnej temperatury o więcej niż 2 st. C powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną dostępnością
ropy i gazu. Polityka ta polega na:
– zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20% w porównaniu do 1990 r.,
– racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie zużycia
o 20%,
– zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia
energii średnio w UE w 2020 r.,
– osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r.15
Działania muszą objąć elektroenergetykę, biopaliwa oraz sektor ogrzewania
i ciepłownictwa. Obecnie energia wiatrowa pokrywa 20% zapotrzebowania na
energię elektryczną w Danii, 8% w Hiszpanii i 6% w Niemczech. Powinien nastąpić
spadek kosztów pozyskiwania energii z systemów fotowoltaicznych, technologii
13. M. Duszczyk, Polska w ogniu krytyki na szczycie klimatycznym, „Rzeczpospolita” z 19.11.2013.
14. T. Prusek, Ile kosztuje polityka energetyczna, „Gazeta Wyborcza” z 16.12.2013.
15.	
Czy biopaliwa są naprawdę niezbędne nam i środowisku – Agencja Rynku Rolnego, „Dziennik
G. P.” z 26.11.2011.
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słonecznych oraz energii pływów i fal. Postęp w sektorze ogrzewania i chłodzenia będzie wymagał zastosowania różnych technologii. Szwecja zainstalowała już
185 000 geotermalnych pomp ciepła. Niemcy i Austria są liderami w zastosowaniu
ogrzewania słonecznego. Podobny wysiłek wszystkich państw UE przyniósłby
osiągnięcie 50% OZE w ciepłownictwie. W Szwecji bioetanol zajmuje 4% rynku
paliw. W Niemczech na biodiesel przypada 6% rynku olejów napędowych. Daje
to podstawy do prognozowania, że biopaliwa mogłyby w 2020r. stanowić nawet
14% łącznej ilości paliw używanych w transporcie. Wraz ze wzrostem skali energia
z OZE jest coraz tańsza i koszt jej pozyskania zbliża się do kosztów energii z paliw
kopalnych o ile w rachunku uwzględni się tzw. koszty zewnętrzne (ekologiczne
i społeczne). W planach UE stare kraje członkowskie będą ograniczać zapotrzebowanie na energię do 2020r. a dla nowych członków nadrabiających zaległości
planuje się umiarkowany wzrost. Zastosowanie niskoemisyjnych technologii i OZE
ma sprawić, że zarówno stare jak i nowe kraje członkowskie ograniczą emisję dwutlenku węgla16.
Europa znajduje się dopiero na początku drogi wykorzystania własnych odnawialnych źródeł energii. UE postawiła sobie wspólny cel polegający na tym, żeby do
roku 2020 osiągnąć 20% udział wykorzystania odnawialnych źródeł energii w łącznym jej zużyciu. Różne docelowe wartości narodowe w poszczególnych państwach
członkowskich mają zostać osiągnięte za pomocą narodowych planów akcji. Zalety,
jakie oferuje UE w zamian za wspólne działanie, nie są jednak wykorzystywane.
Europejska Wspólnota na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii – ERENE – ma
oferować taką możliwość. Zadanie ERENE ma polegać na odkryciu i wykorzystaniu
potencjału w zakresie zupełnego przejścia na odnawialne źródła energii w sektorze
energii elektrycznej nie tylko w wymiarze narodowym, lecz w formie wspólnej
strategii. ERENE ma stworzyć warunki ku temu, aby optymalnie wykorzystać klimatyczne, geologiczne i hydrologiczne bogactwo w UE, które odzwierciedla się
w różnorodności oraz różnym położeniu geograficznym odnawialnych źródeł
energii. Niektóre kraje w UE, bądź też inne państwa europejskie, uwzględnione
w analizie wykazują znacznie większy potencjał wytwarzania zielonego prądu niż
wskazuje na to ich rodzime zapotrzebowanie na prąd. Zaś dla co najmniej jednej
16. Tamże.
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trzeciej obecnych państw członkowskich UE byłoby trudnym lub wręcz niemożliwym przestawienie się na strategię, za pomocą której zielona energia elektryczna produkowana byłaby wyłącznie z wykorzystania istniejących w danym kraju
odnawialnych źródeł. Oczywistym jest, że strategia, która łączy wykorzystanie
rodzimych zasobów z ponadregionalną i transnarodową siecią tworząc europejski
wewnętrzny rynek zielonego prądu, oferuje nowe szanse ekologicznej modernizacji
sektora energii elektrycznej oraz otwiera perspektywę, która w zupełności pokrywa
zapotrzebowanie na prąd UE z odnawialnych źródeł17.
Istotnym jest fakt, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) coraz bardziej
koncentrują się na rozwoju rynku energii odnawialnej. Konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego oraz zapisy dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie
20% udziału odnawialnych źródeł energii do roku 2020 sprawiły, że kraje CEE zostały zobligowane do wprowadzenia wewnętrznych celów polityki energetycznej na
najbliższe lata. W konsekwencji wzrosło zainteresowanie OZE i powstała potrzeba
dostosowania zapisów prawa, a także wprowadzenia korzystnych mechanizmów
wspierających inwestycje. Dzięki temu rynek energii odnawialnej w regionie CEE
staje się niezwykle atrakcyjny dla inwestorów oraz graczy rynkowych z Europy
Zachodniej i świata. Polska jest jednym z bardziej interesujących krajów ze względu
na swój potencjał w rozwoju małej i dużej energetyki wodnej, energetyki wiatrowej oraz biogazowni rolniczych. Analiza Frost & Sulivan, zatytułowana Regulacje
prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii w krajach Europy Środkowo –
Wschodniej – analiza strategiczna, obejmuje prezentację profilów 19 krajów, w tym
11 krajów członkowskich UE, dwóch krajów kandydackich i sześciu państw spoza
UE18.
Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/28/WE kładzie nacisk na rozwój rynków
energii odnawialnej w Europie i wymusza na krajach członkowskich przedstawienie ich wewnętrznych celów udziału OZE w produkcji energii. Obowiązek ten,
w dużej mierze, stymuluje rejon Europy Środkowo-Wschodniej, która wcześniej
nie koncentrowała się zbytnio na tym sektorze energetyki, może za wyjątkiem
dużych elektrowni wodnych produkujących energię elektryczną oraz zakładów

17. D. Ćosić, Energetyczne miliardy na papierze, „Dziennik G. P.” z 5.02.2014.
18. A. Kublik, Energia na sześciu filarach, „Gazeta Wyborcza” z 2.04.2014.
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wytwarzających ciepło z biomasy. W konsekwencji zmusza to szereg krajów Europy
Środkowo-Wschodniej do uważnego przeglądu swojego portfolio źródeł energii
oraz do opracowania strategii umożliwiających osiągnięcie postawionych celów
w sposób możliwie najbardziej efektywny. W analizie stwierdzono, że Bułgaria,
Czechy, Węgry, Polska i Rumunia oraz pozostająca poza Unią Europejską Turcja
zanotują duży rozwój rynku energii odnawialnej w najbliższych latach. Wzrost
będzie podyktowany stymulacjami rządowymi oraz rosnącym zapotrzebowaniem
na energię w tym rozwijającym się regionie Europy. Kraje takie jak Łotwa, Słowacja czy Słowenia będą potrzebować trochę więcej czasu, ze względu na brak woli
politycznej i wsparcia19.
Pamiętać należy, że cały region Europy Środkowo-Wschodniej, tradycyjnie uzależniony od paliw kopalnych, wciąż posiada zbyt mało woli politycznej, aby tworzyć
i rozwijać swoje rynki energii odnawialnej. Ta słabość objawia się w postaci barier legislacyjnych, uciążliwych procedur przygotowania inwestycji OZE, problemów przyłączeniowych dużych instalacji do sieci elektro-energetycznych oraz w braku silnych,
skutecznych mechanizmów motywacyjnych. Kraje, które w 2009 roku odnotowały
największy przyrost mocy zainstalowanej w elektrownie wiatrowe to Polska (wzrost
o około 253 MW), Węgry (74 MW) oraz Estonia (64 MW). Niekwestionowanym
liderem w tym regionie jest Turcja, która zainstalowała dodatkowo 368 MW – na
koniec 2009 roku całkowita moc zainstalowana w tym kraju wynosiła 801 MW20.
Cele strategii do roku 2020 są dla państw członkowskich UE najważniejszym
czynnikiem motywującym działania krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wytyczne te, w połączeniu z kwestiami bezpieczeństwa energetycznego i ustanawiane
rynkowe mechanizmy wsparcia znacząco stymulują rozwój rynku energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej, co z kolei czyni ten rynek niezwykle
atrakcyjnym dla inwestorów i pozostałych graczy21.
19. Tamże.
20. Tamże.
21.	Patrz: Energia odnawialna – nadzieja dla przyszłych pokoleń, „Przyroda dla Europejczyków.
Magazyn Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej” 2006, nr 23; M. Gawychowski, Niepewna przyszłość wsparcia odnawialnych źródeł energii, „Dziennik G.P.” z 10.05.2011;
M. Szczepaniuk, Rozwój zielonej energetyki w Polsce pod znakiem zapytania, „Dziennik G.P.”
z 27.10.2011.
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Sumarycznie rozwój odnawialnych źródeł energii w krajach UE przedstawiono
w poniższych tabelach:

Źródło: T. Prusek, Ile kosztuje polityka energetyczna, „Gazeta Wyborcza” z 16.12.2013.

Źródło: Z. Szpil, Wykorzystanie energii słonecznej, „Aura” 2003, nr 11, s. 10.
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Źródło: http://cire.pl/zielonaenergiawiatrowa.html – pobrano 10.05.2011.

Podsumowanie
Reasumując fakty i rozważania na temat odnawialnych źródeł energii, można
stwierdzić, że OZE odznaczają się:
– nikłym bądź nawet żadnym wpływem na środowisko
– ekonomicznością paliw
– stale odnawiającymi się zasobami energii
– stałym kosztem jednostkowym uzyskiwania energii elektrycznej
– bardzo elastyczną energetyką, wykorzystującą różnorodne lokalne źródła
energii
– rozproszeniem na całym obszarze danego kraju, co rozwiązuje problem transportu energii, gdyż może ona być pozyskiwana w dowolnym miejscu, co z kolei
eliminuje również straty związane z dystrybucją i pozwala uniknąć budowy
linii przesyłowych.
Z racji niespójnej polityki klimatyczno-energetycznej na świecie, obecnych powiązań państw w wykorzystywaniu źródeł konwencjonalnych, stosunkowo wysokich kosztów rozwoju OZE, itp., należy ocenić, że odnawialne źródła energii
nie osiągną w krótkiej perspektywie zakładanego przez UE udziału w bilansie
energetycznym.
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Polska zakłada, że w perspektywie 20-30 lat jej głównym surowcem energetycznym pozostanie węgiel kamienny i brunatny.

Streszczenie
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w zakresie rozwoju odnawialnych
źródeł energii
O gospodarce energetycznej świata decydują wciąż jeszcze takie surowce jak: ropa
naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny. Jednakże z racji rosnącego ich
zużycia i kurczących się zasobów coraz większego znaczenia nabiera rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Zalicza się do nich energię uzyskiwaną ze spadku
wód, fal morskich i prądów wiatru oraz geotermiczną i z biomasy. OZE odznaczają się: nikłym bądź nawet żadnym wpływem na środowisko, ekonomicznością
paliw, stale odnawiającymi się zasobami energii, stałym kosztem jednostkowym
uzyskiwania energii elektrycznej, bardzo elastyczną energetyką, wykorzystującą różnorodne lokalne źródła energii, rozproszeniem na całym obszarze danego
kraju, co rozwiązuje problem transportu energii, gdyż może ona być pozyskiwana
w dowolnym miejscu, co z kolei eliminuje również straty związane z dystrybucją
i pozwala uniknąć budowy linii przesyłowych.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii – OZE, dwutlenek węgla – CO2, biomasa, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna.

Summary
European Union Energy Policy in the development of renewable energy sources
Such materials as oil, natural gas, coal and lignite still decide the energy economy
of the world. However, because of increasing their consumption and dwindling
resources, the development of renewable energy sources (RES) is becoming increasingly important. These include the energy obtained from waterfalls, sea waves,

currents wind, geothermal and biomass. The RES are characterized by: a very small
or even no influence on the environment, cost-effectiveness of fuel, constantly
renewing the energy resources, a fixed cost per unit of obtaining electricity, very
elastic energy, utilizing a variety of local sources of energy, spread throughout the
territory of a country, which solves the problem of energy transport, since it can be
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obtain anywhere, which also eliminates the losses associated with the distribution
and avoids the construction of transmission lines.
Keywords: renewable energy sources – the RES, carbon dioxide – CO2, biomass,
solar energy, wind energy, water energy (hydropower).

Bibliografia
– Bauman Z., Życie na przemiał, Kraków 2004.
– Ćosić D., Energetyczne miliardy na papierze, „Dziennik G. P.” z 5.02.2014.
– Czy biopaliwa są naprawdę niezbędne nam i środowisku – Agencja Rynku Rolnego,
„Dziennik G. P.” z 26.11.2011.
– Dziubiński M., Rola odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju
kraju, [w:] M. Tadeusiewicz (red.), Ochrona środowiska – wybrane zagadnienia,
Łódź 2010.
– Duszczyk M., Polska w ogniu krytyki na szczycie klimatycznym, „Rzeczpospolita”
z 19.11.2013.
– Energia odnawialna – nadzieja dla przyszłych pokoleń, „Przyroda dla Europejczyków. Magazyn Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej”
2006, nr 23.
– Gawychowski M., Niepewna przyszłość wsparcia odnawialnych źródeł energii,
„Dziennik G. P.” z 10.05.2011.
– Janikowski R., Rola polityki ekologicznej w kształtowaniu i ochronie środowiska,
Kielce 1988.
– Kapiszewski J., Gra w zielone o wysoką stawkę, „Dziennik G. P.” z 8-11.11.2013.
– Klimiuk E., Biotechnologia w ochronie środowiska, Warszawa 2008.
– Krzyżanowska A., Duży trójkąt: ukłon w stronę koncernów, „Dziennik G. P.”
z 20.11.2013.
– Kublik A., Energia na sześciu filarach, „Gazeta Wyborcza” z 2.04.2014.
– Prusek T., Ile kosztuje polityka energetyczna, „GazetaWyborcza” z 16.12.2013.
– Stern N., Globalny ład, Warszawa 2010.
– Szczepaniuk M., Rozwój zielonej energetyki w Polsce pod znakiem zapytania,
„Dziennik G. P.” z 27.10.2011.
– Szczepaniuk M., Węgiel w Polsce musi pozostać numerem jeden, „Dziennik G. P.”
z 29-30.05.2013.

105

Polityka energetyczna Unii Europejskiej w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii

Źródła internetowe
– http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=49&art=1 – pobrano dnia
30.05.2014
– http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=2 – pobrano dnia 30.05.2014.
– http://energia-odnawialna.net/index.php?option=com/content&view+article&id=49&Itemid – pobrano dnia 15.10.2010.

Historia ochrony przyrody w Polsce
Jacek Cheda1

Wprowadzenie
Dzieje ochrony środowiska w Polsce wiążą się nierozerwalnie z historią kształtowania ruchu ochrony przyrody. Początków prawnej ochrony przyrody należy
dopatrywać się w instytucjach prawa zwyczajowego lub stanowionego. W źródłach
pochodzących z tego okresu znajdujemy już pierwsze normy stanowione, których
przedmiotem była ochrona zasobów przyrody. Dotyczyły one przede wszystkim
lasów, zwierzyny i ryb. W Statutach Kazimierza Wielkiego z połowy XIV wieku
zawarte są postanowienia o ochronie lasów2. Jednym z najdonioślejszych przedsięwzięć ochrony przyrody w Polsce średniowiecznej i nowożytnej było zorganizowanie ochrony turów na Mazowszu, które w XVI wieku stanowiły już ostatnią
ostoję turów w Europie. Akcja ta zakończyła się jednak niepowodzeniem i ostatnia
turzyca padła w 1627 r.

Ochrona przyrody w Polsce od średniowiecza do
odzyskania niepodległości w roku 1918
W okresie panowania monarchii w Polsce w ochronie przyrody kierowano się
również motywami estetycznymi. Takie motywy prowadziły królów, magnatów,
szlachtę do zakładania ogrodów ozdobnych, krajobrazowych. Te ostatnie zaczęto
z czasem nazywać parkami ze względu na harmonię z otaczającym je krajobrazem3.
W okresie rozbiorów Polski idea ochrony przyrody nie zanikła, a przeciwnie, bujnie się rozwijała jako wyraz głębokiego patriotyzmu. W tym też czasie rozpoczyna
się nowy okres ochrony przyrody, który nazwany został okresem konserwatorskiej
ochrony przyrody. Pionierskie kroki zorganizowanego ruchu ochrony przyrody
1. Dr Jacek Cheda, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2.	W Statucie Wareckim Władysława Jagiełły z 1423 r. mamy natomiast do czynienia z typową
ochroną cennego drzewa, jakim wówczas był cis. Do Statutu Litewskiego z 1529 r. wprowadzono
już dość rozbudowane przepisy ochronne. Dotyczyły one m.in. ochrony żeremi bobrowych.
3.	Do tych ogrodów należą np.: ogród w Powązkach założony w 1771 r., „Arkadia” koło Łowicza
z 1778 roku oraz „Łazienki” założone przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
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w Polsce wiążą się z troską o zachowanie pierwotnego piękna przyrody Tatr4. Na
forum Sejmu Krajowego we Lwowie podjęta została akcja ratowania zwierząt tatrzańskich – kozic i świstaków5. Sejm Krajowy 05 października 1868 r. uchwalił
ustawę względem zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich,
właściwych Tatrom, czyli świstaka i dzikich kóz. Ustawa została podpisana przez
cesarza 19 lipca 1869 r. i w tym dniu weszła w życie6. Sejm Krajowy we Lwowie
05 października 1868 r. uchwalił również drugą ustawę względem zakazu łapania
i sprzedawania ptaków śpiewających i owadożernych7. Ustawa wprowadziła generalny zakaz wybierania, psucia jaj i gniazd wszystkich ptaków dziko żyjących
a nieszkodliwych oraz zakaz chwytania, zabijania i sprzedawania nietoperzy i jeży8.
Przełom XIX i XX wieku to okres narodzin teoretycznej koncepcji ochrony zabytków (pomników) przyrody, której twórcą był Hugo Conwentz9. W tym też
okresie powstała teoretyczna koncepcja zabytku przyrody. Twórcą jej był Marian
Raciborski. W myśl jego koncepcji za zabytki mogły być uznane skały, wodospady, jeziora, rzadkie zwierzęta, olbrzymie lub rzadkie drzewa lub nawet skupienia
odmienne od innych roślin (np. resztki stepów, lejki gipsowe, torfowiska). W zaborze pruskim natomiast sprawom poznawania i ochrony przyrody poświęcał wiele
4. A. Podniesieński, Podstawowe problemy ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1979, s. 13.
5.	Początek wiązał się z działaniami nieformalnymi i propagandowymi podjętymi przez Maksymiliana Nowickiego i Eugeniusza Janotę. Zorganizowali oni 06 października 1866 r. straż
chroniącą zwierzynę tatrzańską przed kłusownikami.
6.	Miała ona charakter ustawy karnej, gdyż za naruszenie zakazu polowania, łapania i sprzedawania świstaków i kozic oraz zakazu sprzedaży sadła świstaczego ustanowiono karę grzywny,
a w razie niemożności jej uiszczenia – aresztu.
7.	W literaturze podaje się informację, że wskutek oporu władz austriackich ustawa ta nigdy nie
weszła w życie. Informacja ta jest nieprecyzyjna. Istotnie ustawa nie uzyskała od razu sankcji
cesarskiej, lecz została odesłana do przerobienia i pod nowym tytułem jako ustawa o ochronie
niektórych zwierząt dla uprawy ziemi pożytecznych została przez cesarza podpisana w dniu
21grudnia 1874 r. i weszła w życie.
8. J. Boć, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska - źródła, Wrocław 1994, s. 34.
9.	Dotarł on także do Wiednia i pod jego wpływem austriackie Ministerstwo Oświaty wydało reskrypt z 30 listopada 1903 r. polecający zajęcie się sprawą ochrony zabytków przyrody.
Lwowskie Namiestnictwo wystosowało w początku 1904 r. okólnik wytyczający zarys programu
ochrony zabytków przyrody. Namiestnictwo postanowiło dokonać w monarchii przeglądu tych
zabytków, które należałoby otoczyć opieką.
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uwagi powstały w 1857 r. Wydział Przyrodniczy przy Poznańskim Towarzystwie
Przyjaciół Nauk. Na ziemiach zaboru rosyjskiego, gdzie panował największy ucisk
polityczny, dopiero w 1906 r. w Warszawie założono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego jednym z zadań statutowych była opieka nad „osobliwościami
przyrodniczymi”. W 1908 r. Towarzystwo powołało Komisję Ochrony Osobliwości
Przyrody do prowadzenia prac nad gromadzeniem wiedzy o przyrodzie polskiej.
Należy zatem stwierdzić, iż działalność polskich uczonych w okresie zaborów
przyczyniła się jedynie do przygotowania podstaw ochrony przyrody w przyszłości.
Akcja prawnej ochrony przyrody na ziemiach polskich mogła rzeczywiście nastąpić
dopiero po odzyskaniu niepodległości.

Ochrona przyrody w Polsce w okresie dwudziestolecia
międzywojennego
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej członkowie ruchu ochrony przyrody mogli przystępować do działań przygotowywanych i dyskutowanych pod zaborami oraz w czasie wojny10. Pierwszym
aktem normatywnym, istotnym dla rozwoju prawnej ochrony przyrody w Polsce
niepodległej, był dekret Rady Regencyjnej z 31 października 1918 r. o opiece nad
zabytkami sztuki i kultury11. W myśl art. 12 dekretu za zabytki nieruchome uznane
być mogły ogrody ozdobne oraz stare aleje cmentarne i przydrożne, drzewa sędziwe
i okazałe; otaczające zamczyska, kościoły, kapliczki, figury cmentarne itp. Był to
więc akt prawny odnoszący się głównie do opieki nad pomnikami przyrody. Dzięki
staraniom licznego grona działaczy już 15 września 1919 r. ukazał się drugi ważny
akt z zakresu ochrony przyrody, a mianowicie rozporządzenie Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego o ochronie zabytków przyrody (meteoryty,
jaskinie, osobliwe głazy i skałki; pomnikowe drzewa) oraz o ochronie rzadkich
roślin (5 gatunków) i zwierząt (10 gatunków). Wprowadziło ono zakaz niszczenia
lub wywożenia z kraju okazów przyrody. Wykaz zabytków przyrody wymagających
ochrony miał być w przyszłości systematycznie uzupełniany. W roku 1919 powo-

10. K. Kaliszuk, J. Solona (red.), Straż Ochrony Przyrody, Warszawa 1984, s. 13.
11.	Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury,
Dz.Pr.P.P. nr 16, poz. 36.
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łano także Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody. Na przewodniczącego wybrano Władysława Szafera (1886-1970). Organizacja ochrony przyrody
stała się głównym zadaniem Państwowej Komisji Ochrony Przyrody. Zebrano
bowiem liczne materiały do inwentarza zabytków przyrody, zapewniono ochronę
wielu zabytkom zagrożonym, opracowano projekty wielu rezerwatów, zapewniono
tymczasową ochronę terenów przeznaczonych na rezerwaty. Ten wstępny etap
ochrony przyrody w Polsce zakończony został wydaniem ważnego aktu prawnego – rozporządzenia Rady Ministrów z 10 czerwca 1925 r. o trybie załatwiania
spraw ochrony przyrody, wchodzących w zakres działania Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego12. Na podstawie rozporządzenia utworzono
urząd Delegata Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do spraw
ochrony przyrody oraz Państwową Radę Ochrony Przyrody (organ doradczy)13.
Głównym zadaniem, jakie postawiła przed sobą PROP, było przygotowanie ustawy
o ochronie przyrody.
W latach trzydziestych pojawiły się także nowe koncepcje teoretyczne ochrony
przyrody autorstwa Adama Wodziczko. Miały one także znaczenie dla prawnej
ochrony przyrody. W 1932 r. Wodziczko opowiedział się za uznaniem ochrony
przyrody za naukę o stosunku człowieka do przyrody, którą nazwał fizjotaktyką.
Traktowano to jako zapowiedź nowego podejścia do ochrony przyrody. Poglądy Wodziczki miały istotny wpływ na rozwiązania przyjęte w ustawie z 1949 r.
o ochronie przyrody.
W okresie tym można wyróżnić trzy zasadnicze kierunki rozwoju ochrony przyrody: konserwatorski, biocenotyczny i planistyczny14. Pierwszy z tych kierunków
przejawiał się w trosce o zachowanie resztek pierwotnej przyrody, którą starano się
ratować dla ich naukowych wartości. W drugim okresie biocenotycznym istotne
stają się powiązania między składnikami świata roślinnego. Trzeci nurt to nurt
planistyczny stawiający sobie za zadanie początkowo ochronę krajobrazu przed
pustynnieniem, a w dalszej kolejności również planową gospodarkę innymi ele12.	Rozporządzenie to nie było publikowane, jego przedruku dokonał J.G. Pawlikowski w pracy:
Prawo ochrony przyrody, Kraków 1927, s. 66.
13. J. Boć, E. Samborska-Boć, Ochrona..., s. 37.
14.	A. Wodziczko, Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody,
Kraków 1948, s. 5.
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mentami środowiska przyrodniczego15. Druga połowa lat trzydziestych to okres
ochrony przyrody, który Wodziczko nazwał „planistycznym okresem ochrony
przyrody”.
Uchwalona w 1934 r. po długich staraniach, wynikających z braku funduszy,
ustawa16 miała charakter konserwatorski. Nie było w niej mowy o zasobach przyrody. Ochronie podlegały twory przyrody tj.: ziemia, jej ukształtowanie i formacje,
jaskinie, wody stojące i płynące, wodospady, brzegi tych wód, zwierzęta, rośliny,
materiały, skamieniałości - tak gatunki, jak zbiorowiska i poszczególne okazy,
których zachowanie leży w interesie publicznym ze względów naukowych, albo
też ze względu na swoiste cechy krajobrazu, i które władza państwowa uznała za
podlegające ochronie. Głównym instrumentem ochrony było ustanawianie zakazów
i ograniczeń określonych ramowo w ustawie. Ich naruszenie było wykroczeniem
karanym przez powiatowe władze administracji ogólnej. Do wydawania zarządzeń
o objęciu ochroną upoważniony był wojewoda. Na obszarach pozostających pod
administracją lasów państwowych wojewoda działał w porozumieniu z właściwym organem tej administracji. Natomiast ochronę gatunkową zwierząt i roślin
wprowadzał Minister Rolnictwa i Reform Rolnych. Przewidziano także możliwość
tworzenia parków narodowych. Park narodowy tworzyła Rada Ministrów rozporządzeniem, na obszarze co najmniej 300 ha17.
Brak ważnych przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 10 marca 1934 r.
o ochronie przyrody spowodował, iż lata 1934-1937 to okres stopniowego zamierania działalności ochronnej, okres w którym funkcjonowały wadliwe rozwiązania
organizacyjne i ujawniały się konflikty między ochroną przyrody a turystyką. Duże
trudności napotykały starania o utworzenie parków narodowych, szczególnie na terenach prywatnych18. Omawiając okres międzywojenny nie sposób nie wspomnieć

15.	K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer bussiness, Warszawa 2010, s. 10-11.
16.	Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 31, poz. 274 z późniejszymi
zmianami.
17. J. Boć, E. Samborska-Boć, Ochrona ..., s. 39.
18.	Dlatego też w pierwszym rzędzie tworzono parki na terenach dóbr państwowych. W 1932 roku
ustanowiono parki: Białowieski, Czarnohorski i Pieniński. W tym samym roku również Słowacy
utworzyli po drugiej stronie granicy Pieniński Park Narodowy, co umożliwiło realizację idei
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o Władysławie Zamoyskim (1843-1924), który wykupił lasy tatrzańskie i przekazał
je poprzez Fundację Kórnicką państwu z przeznaczeniem na park narodowy19. Już
w okresie międzywojennym zostały zarysowane te kierunki ochrony przyrody,
które zostały jeszcze rozwinięte po drugiej wojnie światowej.

Ochrona przyrody w Polsce w latach 1945-1991
Druga wojna światowa spowodowała znaczne spustoszenia na obszarze kraju oraz
przerzedzenie szeregów działaczy ochrony przyrody. Jednak już w marcu 1945 r.
reaktywowano PROP, postanowiono wznowić działalność LOP. Prace PROP nad
nowym ustawodawstwem zaowocowały uchwaleniem w 1949 r. przez Sejm PRL ustawy o ochronie przyrody20. Na pierwszym planie postawiono zachowanie, racjonalne
użytkowanie i restytucję dóbr przyrody, jednak zwrócono także uwagę na potrzebę
ochrony wszystkich elementów przyrodniczych wchodzących w skład ekosystemu. Tak
wiec ustawa przyjęła rozwiązania o charakterze mieszanym, konserwatorsko – biocenotycznym21. W 1950 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o PROP, nadając
jej rangę ciała opiniodawczego i doradczego rządu, któremu przewodniczył minister
leśnictwa. On także mianował Naczelnego Konserwatora Przyrody. Ustawa o ochronie
przyrody z 1949 r. przewidywała także możliwość powołania społecznych straży22.
Goetla tworzenia parków pogranicznych, przez powołanie wspólnej polsko-słowackiej Komisji
Parku i koordynację działań. Białogórski Park Narodowy powstał w 1933 roku. Brak funduszy na
wykup ziemi pod parki narodowe i rezerwaty skłonił W. Szafera, jako przewodniczącego PROP,
do podjęcia inicjatyw, utworzenia Ligi Ochrony Przyrody, która zajęłaby się zbiórką pieniędzy na
powyższe cele. Ligę utworzono w styczniu 1928 roku. Dochody ze składek i datków były jednak
niewielkie i do wojny zdołano wykupić jedynie trzy rezerwaty stepowe na ziemiach wschodnich.
Natomiast niewątpliwym sukcesem LOP było dotarcie do młodzieży poprzez szkolne koła Młodych
Przyjaciół LOP i harcerstwo.
19. J. Boć, E. Samborska - Boć, Ochrona..., s. 41.
20.	Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 25, poz. 180 z późniejszymi
zmianami.
21. K. Gruszecki, Ustawa…, s. 11.
22.	Na jej mocy wydano minister leśnictwa i przemysłu drzewnego wydał 30 kwietnia 1957 r.
rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody. Dawało ono organom administracji państwowej w województwach prawo tworzenia straży społecznych z własnej inicjatywy lub na
wniosek organizacji społecznych, a także na wniosek dyrektora parku narodowego lub dyrektora
przedsiębiorstwa lasów państwowych. Zamiast wielu straży wojewódzkich zorganizowano
jedną Straż Ochrony Przyrody, obejmującą swym działaniem teren całego kraju.
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Ochrona przyrody w Polsce w latach 1991-2004
Uchwalona w nowych realiach społeczno-politycznych w ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody23 przewidywała możliwość tworzenia parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz form tzw. form
ochrony indywidualnej tj. pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,
użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Gruntowna nowelizacje tej ustawy miały miejsce w 2000 r. i 2001 r. i służyły osiągnięciu dwóch
celów. Po pierwsze chodziło o uwzględnienie w przepisach ustawy wymagań wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.24, po
drugie o dostosowanie naszych rozwiązań do systemu prawnego Unii Europejskiej
(w kontekście planowanego przez nasz kraj członkostwa w tej organizacji) i do
wymagań wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji
w sprawie różnorodności biologicznej podpisanej w Rio de Janeiro, 5 czerwca 1992
r. Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim uporządkowania i doprecyzowania postawień dotyczących celów i zasad ochrony przyrody, wraz w wprowadzeniem tzw. słowniczka zawierającego definicję podstawowych pojęć w ustawie,
wprowadzenia podstaw prawnych tworzenia sieci obszarów chronionych „Natura
2000”, dookreślenie roli i zadań w zakresie ochrony przyrody wypełnianych przez
ogrody botaniczne i zoologiczne, jednoznaczne określenie charakteru prawnego
i wymagań dotyczących treści planu ochrony, dookreślenie zakresu ograniczeń
obowiązujących w związku z wprowadzeniem oznaczonych form ochrony przyrody
wraz doprecyzowaniem sposobu ich dopasowania do wymagań ochrony konkretnego obiektu lub terenu. Ważne zmiany dotyczyły także zieleni gminnej i zadrzewień.
W oparciu za zapisy ustawy z dnia 31 stycznia z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu
środowiska25 zieleń gminna i zadrzewienia uznawane były za element środowiska,
a nie za element podlegający konserwatorskiej ochronie przyrody. W wyniku kom23.	Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 114, poz. 492 z późniejszymi zmianami.
24.	Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami.
25.	Ustawa z dnia 31stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, tekst jednolity Dz. U.
z 1994 r. nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami.
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pleksowej zmiany przepisów regulujących w Polsce ochronę środowiska zagadnienia dotyczące tworzenia i ochrony terenów zieleni gminnej i zadrzewień nie zostały
włączone do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska z 2001 r.26
Zostały one włączone do ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., której nowelizacja
z 2001 r.27 włączyła tę problematykę w obszar konserwatorskiej ochrony przyrody.
Ustawa „wprowadzająca” przesunęła tym samym kwestie regulowane poprzednio
w nieobowiązującej już ustawie z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska
do ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., ustawodawca uznał bowiem, iż bardziej
„pasują” one do tej właśnie ustawy niż do kompleksowego Prawa ochrony środowiska (Jendrośka (red.), 2001: 162). Rozwiązanie to uważam za jak najbardziej
właściwe28. Zakres tej ochrony jest oczywiście mniejszy niż form ochrony przyrody
wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie przyrody z 1991 r.

Ochrona przyrody w Polsce od roku 2004 do chwili
obecnej
Wejście Polski do Unii Europejskiej wymagało zmian, które w pełni dostosowywałoby nasz system prawa ochrony przyrody do wymagań stawianym krajom członkowskim. W wyniku tych zmian doszło do uchwalenia nowej ustawy. Ochronę
przyrody w Polsce reguluje obecnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody29. Dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa30, dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
26.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami.
27.	Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z 1991 r. dokonana została ustawą z dnia 27.07.2001 r.
o wprowadzeniu w życie – Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw, Dz. U. nr 100. poz. 1085
28.	J. Cheda, Zadania gmin w zakresie tworzenia i ochrony terenów zieleni gminnej i zadrzewień,
„Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi – Administracja Publiczna” 2004, nr 4, s. 39.
29.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn., Dz.U. z 2009 r. nr 151,
poz. 1220 z późniejszymi zmianami.
30.	Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późniejszymi zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późniejszymi zmianami.
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1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory31 oraz
dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącej trzymania dzikich
zwierząt w ogrodach zoologicznych32. Na szczególną uwagę zasługują dwie pierwsze dyrektywy, które uznawane są za najistotniejsze regulacje w zakresie ochrony
przyrody33. W myśl przepisów ustawy ochrona przyrody polega na zachowaniu,
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników
przyrody. W ustawie zostały one wymienione. Należą do nich:
–d
 ziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby,
– r ośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową,
– z wierzęta prowadzące wędrowny tryb życia,
– s iedliska przyrodnicze,
– siedliska zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów,
– t wory przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalne szczątki roślin i zwierząt,
– krajobraz,
– z ieleń w miastach i wsiach,
– zadrzewienia.
Ustawodawca nie wskazał jednak, które elementy stanowią zasoby przyrody,
które stanowią twory a które składniki przyrody, próby ich interpretacji można
dokonywać w oparciu o język potoczny. Natomiast bez wątpienia można z tego
samego artykułu można wyprowadzić główne cele ochrony przyrody. Jak już była
mowa, ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu
oraz odnawianiu zasobów, tworów składników przyrody. Tak zdefiniowane pojęcie
ochrony przyrody determinuje cele, jakie stawiane są przed ochrona przyrody
w Polsce. W myśl art. 2 ust. 2 u.o.p. należą do nich:
–u
 trzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
31.	Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory, Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późniejszymi zmianami;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późniejszymi zmianami.
32.	Dyrektywa Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącej trzymania dzikich zwierząt
w ogrodach zoologicznych, Dz. Urz. WE L 94 z 09.04.1999, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 140.
33. B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 20.
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– zachowanie różnorodności biologicznej,
– zachowanie dziedzictwa geologicznego paleontologicznego,
– zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz
z siedliskami przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu
ochrony,
– ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień
(w szczególności drzew i krzewów),
– utrzymywanie lub przywracanie do stanu właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów, tworów składników przyrody,
– kształtowanie właściwych postaw człowieka,
– wobec przyrody edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony
przyrody.
Kluczowe znaczenie dla realizacji celów ochrony przyrody ma obejmowanie
zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody oraz tworzenie
i realizacja w odniesieniu do części tych form planów ochrony oraz programów
ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych. Kluczowe
znaczenie w realizacji celów ochrony przyrody odgrywają formy ochrony przyrody.
To one obejmują katalog formalno – prawnych działań bezpośrednio oddziaływujących na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. Na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów u.o.p. do form ochrony przyrody należą: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin,
zwierząt i grzybów. Katalog powyższych form na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat
ulegał stałej modyfikacji. Na szczególną uwagę zasługują te formy, które włączono
do naszego systemu prawa stosunkowo niedawno, po wejściu naszego kraju do
Unii Europejskiej. Chodzi tu przede w szczególności o formy wchodzące w skład
Sieci Natura 2000.

Podsumowanie
Jak widać Polska jest krajem, w którym ochrona przyrody od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem. Nasz kraj należy do prekursorów konserwatorskiej ochrony
przyrody. Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego aktywność naszych
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przyrodników doprowadziła do uchwalenia w 1934 jednego z pierwszych na świecie
kompleksowego aktu prawnego regulującego kwestie dotyczące ochrony przyrody.
Rozwiązania prawne, które po drugiej wojnie światowej regulowały kwestie ochrony
przyrody oparte były na zapisach wspomnianej ustawy. Dotyczy to również obecnie
obowiązującej ustawy, która w pełni daje podstawę do skutecznej ochrony przyrody.
Jednak na ile jej przepisy w praktyce przyczynia się do skutecznej ochrony tworów,
zasobów i składników przyrody zależy także od stanu świadomości ekologicznej
Polaków, a ta niestety w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia.

Streszczenie
Historia ochrony przyrody w Polsce
Artykuł poświęcony jest problematyce ochrony przyrody. Autor wyjaśnił czym jest
ochrona przyrody, jaka jest jej geneza oraz jak na przestrzeni wieków rozwijała się
ona w Polsce i na ziemiach polskich. Przedstawione zostały akty prawne dotyczące
ochrony przyrody w Polsce wydawane od okresu średniowiecza aż do dziś. Szczególnej analizie poddana została obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody
z 2004 r. W podsumowaniu dokonano próby oceny roli jaką odgrywają przepisy
w ochronie przyrody na terenie Polski.
Słowa kluczowe: ochrona przyrody, Polska, historia.

Summary
History of nature conservation In Poland
Article is devoted to the issues of environmental protection. Author explained the
protection of nature, what is its origin, and how over the centuries it has developed in Poland in the Polish lands. Presented legislation on nature protection in
Poland issued from the Middle Ages until today. Special analysis of the subject was
currently in force is the Nature Conservation Act of 2004, attempts were made in
the summary assessment of the role they play in nature conservation regulations
on Polish territory.
Keywords: nature conservation, Poland, history.
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Elementy proekologiczne we współczesnym
komunikacie reklamowym jako rodzaj
strategii marketingowej (na przykładzie logo
certyfikatów ekologicznych)
Mirosława Świtała-Cheda1
We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie firmy, mającej
aspiracje zaistnienia na rynku, przynajmniej regionalnym, która nie planowałaby
kompleksowo strategii jej zarządzania. Jednym z elementów tejże strategii jest branding, którego celem jest budowanie świadomości marki. Polega na wykreowaniu
i utrwaleniu w umysłach konsumentów (najczęściej konkretnej grupy) nie tylko
świadomości istnienia danej marki, ale także pozytywnego wyobrażenia o niej, które
z kolei najczęściej decyduje o decyzjach zakupowych klientów, a w przypadku np.
instytucji społecznych o akceptacji propagowanego wzorca idei.
Zarządzanie marką to niezwykle skomplikowany proces, w którym jednoczyć
swe siły muszą specjaliści z różnych dyscyplin. W tym opracowaniu z racji tego,
że zajmuję się językoznawstwem, chciałbym omówić, jaką rolę w kształtowaniu
tożsamości i wizerunku marki odgrywa komunikat reklamowy, konkretnie reklamy wykorzystującej w tym celu ekologię. Komunikat reklamowy to pojęcie dość
szerokie, ograniczę się tylko do najkrótszych jego form: nazwy marketingowej,
logotypu i logo.
Nazwa marki – inaczej nazwa marketingowa, czyli nazwa własna produktu
lub firmy.
Logo marki – symbol graficzny (rodzaj znaku) reprezentujący daną firmę,
instytucję czy produkt. Logo nie musi zawierać nazwy czy jej skrótu, może
natomiast nawiązywać do nazwy poprzez pewne skojarzenia lub być wizualizacją metafory nazwy.

1. Dr Mirosława Świtała-Cheda, Uniwersytet Łódzki.
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Logotyp – nazwa firmy lub jej skrót, zapisane w charakterystyczny, niepowtarzalny sposób, np. wyróżnia się kształtem czy kolorem liter, ich układem,
dodatkowymi ornamentami itp.2
Do niedawna propagowaniem ekologicznych idei zainteresowane były raczej
organizacje społeczne (Greenpis czy Liga Ochrony Przyrody). Dziś śmiało można
powiedzieć, że mamy do czynienia wręcz z modą na ekologię, co skrzętnie wykorzystują (a nawet kreują) wielkie koncerny. Nagle przemysł naftowy czy samochodowy
staje się orędownikiem proekologicznych technologii. Dlaczego? Odpowiedź na
pytanie jest dość prosta – Bo to się opłaca. Wytworzyła się grupa konsumencka,
która jest w stanie płacić więcej za ekologiczny samochód, pranie w ekologicznej
pralni czy żywność produkowaną bez chemii, czy GMO. Co bardziej złośliwsi
bogatych zwolenników ekologii kwalifikują do eko-snobów lub pseudo-ekologów,
którzy jednorazowym zakupem produktu ekologicznego poprawiają swoje samopoczucie. Niezależnie od intencji konsumenta czy producenta bycie ekologicznym
jest po prostu modne i opłacalne. Niestety dość często mamy do czynienia ze zwykłą
manipulacją proekologicznie nastawionych klientów, czyli tzw. greenwashingiem.
Greenwashing – czyli nieuzasadnione kreowanie wizerunku ekologicznego
– wprowadza-nie w błąd konsumentów, poprzez informowanie ich o tym, że
produkt czy usługa są ekologiczne, gdy nie jest to zgodne z prawdą3.
Sposobów na „ekologiczne pranie mózgu” (greenwashing) jest sporo. Najprostszy to przemalowanie elewacji na zielono, zielone opakowania lub listki na nim,
okazjonalny udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska lub proekologicznych
projektach, i oczywiście komunikaty reklamowe.
Produkty czy firmy posługujące się nazwami nawiązującymi wprost lub poprzez
asocjacje do ekologii nie gwarantują zawsze proekologicznego produktu (bardziej
świadomi klienci tropią takie nadużycia i umieszczają na specjalnej stronie inter-

2. M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, Warszawa 2000.
3.	http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/ekologiczne-pranie-mozgu-czyli-greenwashing,
pobrano 02.01.2014 r.
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netowej ekościema.pl.), jednakże przeciętny konsument reaguje na taki komunikat
i kupuje reklamowany produkt.
Sposobów na wprowadzenie klienta w błąd można wyróżnić bardzo wiele:
– schowane koszty alternatywne – jeżeli firma podaje błędne informacje na
temat cech produktu, odnoszących się do jego oddziaływania na środowisko
(np. energooszczędna elektronika wykonana z niebezpiecznych dla środowiska
materiałów);
– brak związku – odwoływanie się do czegoś, co nie ma racji bytu (np. twierdzenie
na rynku amerykańskim, że coś „nie zawiera CFC” – czyli chlorofluorowęglowodorów, których użycie w USA zostało zakazane jakieś 20 lat temu);
– brak dowodów – nie ma dostępnych informacji o ekologiczności produktu ani
też żadnych wiarygodnych certyfikatów;
– brak precyzji – opisy produktów są nieszczegółowe lub niesprecyzowane, mogą
być źle zrozumiane przez konsumenta; przykładem jest określenie „all natural”
(arsen, uran, rtęć czy formaldehyd też występują w naturze, ale są trujące –
„naturalny” niekoniecznie oznacza „zielony”);
– mniejsze zło – na przykład „ekologiczne” papierosy czy „przyjazne dla środowiska” pestycydy;
– białe kłamstwo – firmy nielegalnie i bezpodstawnie używają ekologicznych
znaków i certyfikatów, a także stosowanie zbyt przerysowanych, sugestywnych
obrazów, podawanie zmyślonych danych, mających poświadczyć ekologiczność wyrobu – innymi słowy fałszywe etykiety, które mają wprowadzić klienta
w błąd4.
Firmy produkujące faktycznie ekologicznie produkty chronią je specjalnym
logo (zwanym też etykietą ekologiczną). Prawo do reklamowania w ten sposób
produktów przyznawane jest przez specjalne komisje, które przeprowadzają kontrolę tychże produktów (lub usług) i wydają stosowne certyfikaty uprawniające
do korzystania z logo.
4.	http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/ekologiczne-pranie-mozgu-czyli-greenwashing,
pobrano 02.01.2014 r.
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Certyfikat ekologiczny jest dokumentem zaświadczającym, że dany
produkt spełnia normy i kryteria stanowiące podstawę do nadania symbolu
ekologicznego. Elementem procesu certyfikacyjnego jest poddanie się producenta regularnym audytom jednostki certyfikującej, które mają na celu
zapewnić pełną zgodność ze wszystkimi kryteriami i regułami standardu5.

1. Przykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego przez
firmy kosmetyczne6.

2. Przykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego przez
producentów żywności.

5. http://biosna.pl/pl/certyfikaty-ekologiczne.html (pobrano 13.02.2013 r.)
6. https://www.google.pl/search?q=logo+eko-certyfikatu, pobrano 02.01.2014 r.
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3. Przykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego
w branży tekstylnej.
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4. Przykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego za
wdrażanie ekologicznych technologii.

5. Przykłady logo informującego o posiadaniu leśnego certyfikatu ekologicznego.

FSC (Forest Stewardship Council) jest pierwszym
i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie
systemem certyfikacji lasów i produktów drzewnych.

6. Przykład logo informującego o posiadaniu certyfikatu w zakresie turystyki.
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7. Przykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego dla
branży budowlanej.

8. Przykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego dla
środków czystości.

9. Przykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego dla
sklepów.
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10. P
 rzykłady logo informującego o posiadaniu certyfikatu ekologicznego niezależnie od branży.

W jaki sposób znaki certyfikatów komunikują odbiorcy informację o proekologiczności produktu? Mamy tu dwie formy przekazu:
– komunikat pozawerbalny (pozajęzykowy),
– komunikat werbalny (językowy).
Cechą komunikatu pozawerbalnego jest:
– kolor – najczęściej zielony, który kojarzy się z przyrodą lub inne kolory natury:
żółty, czarny, niebieski itp.;
– kształt logo – najczęściej okrągły, nawiązujący do kształtu kuli ziemskiej, elipsy,
łuku nawiązującego do tęczy, jabłka;
– elementy graficzne – liść, drzewo i słońce mają najogólniejszą symbolikę, jabłko i kłos zarezerwowane są raczej dla certyfikatów profilowanych (żywność
ekologiczna: sadownictwo czy uprawy zbożowe), zarys kontynentu lub kraju
wskazują na zasięg.
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Przekaz językowy budowany jest w oparciu o:
– struktury opisowe (wprost informujące): Ekologiczna Marka, Rolnictwo Ekologiczne, Znak Ekologiczny, Certyfikat Ekologiczny, Instituto Certificazione
Etica e Ambientale;
– asocjacje (skojarzenia): Demeter (grecka bogini ziemi i urodzaju), Zielona
Marka;
– morfologiczne cząstki typu: eco, eko, bio, które występują samodzielnie lub
tworzą neologizmy, np. ekogwarancja (eko i gwarancja), ecologo (eco i logo),
ecocert (eco i cert od certyfikat) itp.
Nazwom opisowym certyfikatów mogą towarzyszyć ich skrótowce, np. Instituto
Certificazione Etica e Ambientale – ICEA, Ekogwarancja – PTRE). Wymienione
wyżej sposoby komunikacji rzadko występują samodzielnie, najczęściej jest to
połączenie dwu, czasem nawet trzech z nich.
Komunikaty językowe zawarte w logo w zasadzie bazują na dwóch cząstkach
morfologicznych: bio i eko (eco). Cząstka bio7 pochodzi z grec. bíos, czyli życie
i współtworzy w językach z rodziny praindoeuropejskiej (np. angielski, niemiecki,
francuski, włoski, polski) liczną grupę wyrazów złożonych, w których jest pierwszym członem i wskazuje na związek z życiem, procesami życiowymi tego, co
wyraża człon drugi. Uruchamia w naszym umyśle całą grupę wyrazów składających się na pole semantyczne, np. biologia, biosfera, biocenoza, biocybernetyka,
biochemia itp.
Cząstka eko8 także pochodzi z greki: oíkos znaczy ‘dom, środowisko’ i podobnie jest elementem wielu wyrazów złożonych, związanych z przyrodą: ekoklimat,
ekologia, ekosfera, ekosystem, ale też i z ekonomią: ekonom, ekonometra. Ilość
neologizmów z elementem bio czy eko w ostatnich latach znacznie wzrosła. Teraz
mamy biopralnie, biosady, ekouprawy, ekosamochody, biospodnie. Niestety pojawiają się błędne zapisy z dywizem: eko-samochód czy bio-delikatesy. Czasami
są stosowane są dla odróżnienia, jeśli wyraz ten staje się nazwą marketingową lub
elementem nazwy marketingowej.
7. J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
8. Tamże.
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Bio i eko są w umyśle przeciętnego użytkownika ściśle skorelowane, zaryzykowałbym stwierdzenie, że niemal synonimiczne: jeśli coś jest bio, to jest też eko.
W słowniku języka polskiego9 przy haśle bioklimat znajdziemy synonim ekoklimat.
Z dość bogatych pól semantycznych obu cząstek, bio jednak bardziej będziemy
skłonni łączyć z biologią, a Eko z ekologią.
Zarówno bio, jak i eko uruchamiają podobne wyobrażenia o produkcie, że jest
on: naturalny, organiczny, bezpieczny, nieszkodliwy. Dlatego te leksemy często
stają się elementem komunikatu reklamowego (nazwy marketingowej, sloganu
czy scenariusza reklamy telewizyjnej). Produkt naturalny to produkt wytworzony w sposób nienaruszający prawa natury, czyli niemodyfikowany genetycznie,
nieszkodzący naturze. Znaczenia słowa organiczny, czyli należący do świata zwierzęcego lub roślinnego, właściwy organizmom żywym lub z nich pochodzący10 dla
niektórych produktów może być niebezpieczne. Przykładowo w branży kosmetycznej ważne jest przestrzeganie zasad pozyskiwania składników odzwierzęcych,
dlatego obok słowa organic jest słowo standard, zapewniające o przestrzeganiu
standardów w tym zakresie.
Sama nazwa marketingowa i jej logotyp lub logo są wprawdzie komunikatem
informującym o proekologicznym nastawieniu, ale dopóki firma nie wytworzy
pozytywnego, wiarygodnego wizerunku marki ekologicznej, a jest proekologiczna,
powinna starać się o prawo do logo certyfikowanego. Tylko w ten sposób jest w stanie wyróżnić się spośród pseudoekologicznych firm i osiągnąć sukces na rynku.

Streszczenie
Elementy proekologiczne we współczesnym komunikacie reklamowym jako rodzaj strategii marketingowej (na przykładzie logo certyfikatów ekologicznych)
Przedmiotem artykułu są językowe i pozajęzykowe środki wykorzystywane w kreowaniu proekologicznego wizerunku firmy czy produktu. Omówiono je na przykładzie logo certyfikatów ekologicznych przyznawanych firmom przez specjalne
jednostki certyfikujące. Zwrócono uwagę na kolor, kształt, elementy graficzne znaku

9. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1998.
10. Tamże.
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logo (w tego typu reklamie obraz jest równie ważny jak słowo), na strukturę i semantykę wkomponowanej w logo nazwy marketingowej oraz jej zapis graficzny.
Słowa kluczowe: onomastyka, chrematonimia, reklama, ekomarketing.

Summary
Ecological elements in contemporary advertising message
as a kind of marketing strategy (for example logo environmental certificates)
The article linguistic and non-linguistic are resources used in creating environmentally friendly image of the company or the product. These are discussed on the
example logo environmental certificates awarded to companies by special bodies.
Attention was drawn to the color, shape, graphics, a logo (in this type of advertising,
image is as important as the word), the structure and semantics blended in logo
marketing name and its graphical record.
Keywords: onomastics, chrematonimia, advertising, ekomarketing.
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Recenzja wydawnicza opracowania
zbiorowego pt. Pomoc społeczna wobec
wybranych kategorii podopiecznych, pod red.
Andrzeja Gołębiowskiego i Aliny Marii Basak,
Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom
2012, ss. 212.
Pavol Dancák
Prezentowana publikacja stanowi zbiór artykułów pracowników naukowo-dydaktycznych polskich uczelni i przedstawicieli instytucji, których przedmiotem
działania są wybrane formy pracy w obszarze pomocy społecznej, skierowanej
do wybranych grup podopiecznych. Pomoc społeczna w publikacji widziana jest
w perspektywie podmiotowej, zwróconej ku konkretnemu człowiekowi, postrzeganemu w parametrze czasu i określonej sytuacji życiowej. W pracy znalazło się
wiele przykładów dobrych praktyk w obszarze działań pomocowych, dających
twórczy optymizm, zarówno teoretykom, jak i praktykom pomocy społecznej.
Pod względem merytorycznym praca została podzielona na trzy główne części,
odpowiadające charakterowi prezentowanego w nich materiału. Część pierwsza
zatytułowana Dzieci i młodzież w obszarze działań socjalnych prezentuje: usługi
społeczne wobec dzieci osieroconych w regionie radomskim, przykłady troski
o dzieci osierocone poprzez tworzenie i funkcjonowanie rodzinnych form opieki
zastępczej, proces wspierania dzieci i młodzieży prezentującej zaburzenia w zachowaniu poprzez terapię poznawczo-behawioralną, rolę policji w przeciwdziałaniu
patologiom społecznym w środowisku studenckim oraz podejmowanie działań
prewencyjnych – interdyscyplinarnych związanych ze zjawiskiem krzywdzenia
dzieci w wyniku przemocy seksualnej-kazirodczej.
Na część drugą publikacji złożyły się teksty opublikowane pod wspólnym tytułem
Rewalidacyjno-resocjalizacyjny wymiar pomocy społecznej. Prezentowane materiały
opisują: prawa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, zarówno w aspekcie
prawnym, jak i egzystencjalnym, sposoby aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, osoby z chorobą Alzheimera i ich opiekunów jako podopiecznych
pomocy społecznej, resocjalizacyjne wymiary pomocy społecznej adresowane
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do osób wchodzących w konflikt z prawem poprzez analizę skuteczności dozoru
nad sprawcami przemocy w rodzinie, zadania wychowania resocjalizacyjnego na
przykładzie ośrodka socjoterapii i terapii uzależnień.
Z kolei trzecia część opracowania obejmuje artykuły opatrzone wspólnym tytułem Pomoc społeczna wobec zagrożeń dyskryminacją i marginalizacją. Prezentowane
analizy opisują: poczucie jakości życia osób w okresie starości przebywających
w domu pomocy społecznej, pomoc społeczną osobom bezrobotnym, problemy
rodziny romskiej w regionie radomskim oraz formy wsparcia dla rodzin ubogich
z terenów wiejskich.
Pracę zamykają dwie recenzje publikacji tematycznie związane z sektorem usług
społecznych oraz noty o autorach.
Całość prezentowanego materiału stanowi zbiór tekstów o charakterze teoretycznym, empirycznym i praktycznym. Autorzy poszczególnych opracowań podejmują w nich wielowątkowe analizy dotyczące różnych grup podopiecznych
pomocy społecznej. Wprowadzają czytelnika w przedmiot i cel poszczególnych
analiz, następnie szczegółowo je analizują i prezentują wnioski. Niektórzy autorzy
wskazują na możliwości wdrożenia do praktyki pewnych rozwiązań prawnych,
organizacyjnych i instytucjonalnych. Książka może stanowić materiał interesujący dla osób poszukujących nowych rozwiązań na gruncie pomocy społecznej.
Dla pracowników służb społecznych jest to materiał dla podjęcia dalszych analiz i projektowania działań zmierzających do optymalnego zaspokojenia potrzeb
podopiecznych pomocy społecznej. Książkę zatytułowaną Pomoc społeczna wobec
wybranych kategorii podopiecznych pod redakcją Andrzeja Gołębiowskiego i Aliny
Marii Basak, ze względu na jej walory poznawcze, metodologiczne i praktyczne,
w pełni polecam do wydania.

Recenzja wydawnicza książki: Podstawy
kulturowe systemu kształcenia w państwach
europejskich, pod redakcją Sylwestra Bębasa
i Andrzeja Gołębiowskiego, ЧУП ПроняПлюс,
Mińsk 2014, ss. 310.
Alina Maria Basak
Wiek XXI to czas globalizacji zmierzającej do integracji i współzależności państw.
Na tym tle obserwujemy proces europeizacji, który polega na wprowadzaniu i przyswajaniu cech charakterystycznych dla kultury i cywilizacji krajów europejskich.
Jest to proces wielopłaszczyznowy, wprowadzający zmiany w wielu dziedzinach
życia współczesnego człowieka, w tym również w edukacji. W ten proces wpisuje
się prezentowana publikacja, która przedstawia zasady i problemy współczesnych
systemów kształcenia w państwach europejskich. Monografia ta stanowi zbiór
artykułów pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni polskich, rosyjskich
i słowackich. Przedmiotem analiz i badań uczyniono zmiany w systemach kształcenia państw europejskich w XXI wieku, w warunkach globalizacji i jednoczącej
się Europy.
Struktura monografii obejmuje trzy zasadnicze części, podzielone na rozdziały
i podrozdziały. Część pierwsza zatytułowana Kształcenie pedagogiczne w warunkach
realiów socjokulturowych XXI wieku podejmuje zagadnienia istotne z punktu widzenia procesu kształcenia, ujmowane na tle zachodzących przemian. W tej części
znalazło się osiem rozdziałów, prezentujących następujące zagadnienia: przemiany
w społeczeństwie wiedzy i jego zagrożenia, jakość kształcenia w społeczeństwie
otwartym jako alternatywa zunifikowanych administracyjnie programów nauczania, administracyjne aspekty systemu penitencjarnego w Polsce, wolność jako wartość i źródło inspiracji pedagogicznych, standardy Unii Europejskiej a nowoczesne
technologie w nauczaniu przedmiotu plastyka, zmienność i trwałość zainteresowań
czytelniczych młodzieży polskiej i francuskiej, tradycje i innowacje w estetycznej
edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w Rosji, wykorzystanie komputera w nauczaniu i jako instrumentu muzycznego.
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Druga część monografii nosi tytuł Dialog kultur w systemie jednolitej europejskiej edukacyjnej przestrzeni i przedstawia problemy edukacyjne na tle przemian
historycznych i kulturowych. Ta część obejmuje osiem rozdziałów, które opisują kolejno: ewolucję prezentowania stosunków polsko-niemieckich w szkolnej
edukacji historycznej po drugiej wojnie światowej, rolę uniwersytetów ludowych
w kształtowaniu europejskiej tożsamości kulturowej, dialog kultur w systemie
edukacji szkolnej miasta Radomia, problem kształtowania kultury zawodowopedagogicznej wykładowcy szkoły wyższej na tle przemian współczesnej Europy,
kształcenie mniejszości narodowych w Polsce na przykładzie ukraińskiej mniejszości narodowej w powiecie szczecinieckim, rosyjskie standardy kształcenia ogólnego
w sztuce na tle historycznym i w teraźniejszości, promowanie kultury uczenia się
przez całe życie w krajach europejskich, cyberprzemoc jako zagrożenie dla zdrowia
dziecka niepełnosprawnego.
Ostatnia, trzecia część monografii, pod tytułem Edukacja w jednoczącej się Europie, prezentuje pedagogiczne aspekty procesu europeizacji. Również ta część
składa się z ośmiu rozdziałów, które kolejno opisują: edukacyjną wartość spotkania,
program współpracy transgranicznej Polski i Słowacji, edukację dla bezpieczeństwa jako problem socjokulturowy współczesnej szkoły, budowę systemu edukacji
artystycznego i wielokulturowego kształcenia gimnazjalistów w szkołach miasta
Moskwa, konieczność zmian w polskiej edukacji w warunkach procesu europeizacji, przygotowanie współczesnego nauczyciela w kontekście europeizacji kształcenia
i teorię edukacji rozwojowej, wybrane aspekty pedagogiczne europeizacji i modelowanie dydaktycznych scenariuszy lekcji, integrację jako ważny pedagogiczny
warunek współczesnej edukacji i wychowania dzieci.
Prezentowane zagadnienia poruszają problemy ważne dla współczesnej edukacji,
szczególnie istotne w XXI wieku, w warunkach postępującej europeizacji. W tym
kontekście z zadowoleniem przyjęłam publikację pod redakcją naukową Sylwestra
Bębasa i Andrzeja Gołębiowskiego, zatytułowaną Podstawy kulturowe systemu
kształcenia w państwach europejskich. Monografia ukazuje w sposób interdyscyplinarny problematykę funkcjonowania współczesnych systemów oświatowych
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wszystkie artykuły prezentują
zagadnienia ważne nie tylko dla teoretyków, ale również dla praktyków edukacji.
Wszyscy Autorzy zawartych w publikacji materiałów wykazali się bardzo dobrym
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przygotowaniem metodologicznym. Artykuły posiadają zasadny podział wewnętrzny treści, bogate przypisy i pełną bibliografię. W związku z powyższym uważam,
że praca w pełni zasługuje na opublikowanie, wyrażając jednocześnie nadzieję, iż
trafi do szerokiego grona odbiorców.

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;
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– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
–b
 ibliografia 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.

Do artykułu należy dołączyć informację o autorze: imię i nazwisko, tytuł naukowy,
miejsce pracy, stanowisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail.
Autorzy tekstów proszeni są o przesyłanie prac podpisanych własnym nazwiskiem,
opatrzonych wyraźną prośbą o wykorzystanie materiału na łamach czasopisma.
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Redakcja nie płaci honorariów.
Teksty nie zamawiane nie są zwracane.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmiany tytułu artykułu,
bez porozumienia z Autorem.
Wszyscy Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.
Teksty artykułów należy przesyłać na adres: ktnio.kpn@gmail.com

