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OD REDAKCJI
Alina Maria Basak
Kolejny, dziesiąty numer Karpackiego Przeglądu Naukowego, porusza tradycyjnie
już ważne kwestie społeczne, zarówno z zakresu pedagogiki, socjologii, historii,
ekonomii, jak i prawa. Prezentowane materiały są wynikiem zarówno analiz teoretycznych, jak i badań empirycznych.
W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł Roman Pelczara pod tytułem Pozainstytucjonalne formy edukowania dzieci
wiejskich w Galicji w II poł. XIX i początkach XX w. Autor przedstawia w nim najczęściej spotykane w Galicji placówki edukacyjne, jakimi były państwowe szkoły
ludowe różnych typów. Wskazuje jednak, że duża część dzieci chłopskich edukowała się w sposób nieformalny lub indywidualny. Stanowiło to konsekwencję
sytuacji oświatowej na wsi galicyjskiej. W efekcie nauczaniem zajmowały się także
różne osoby prywatne. Kolejny artykuł zatytułowany Problem społeczny – „dzieci
ulicy” przedstawia Waldemar Basak. Autor przedmiotem badań uczynił obszar
wiedzy młodzieży z zakresu znajomości czynników mających wpływ na stawanie się „dzieckiem ulicy”, poziom dostarczanej przez szkołę wiedzy na temat tego
zjawiska oraz organizowanie czasu pozalekcyjnego uczniom. Przeprowadzone
badania wykazały, że pomimo iż wskazanym problemem zajmuje się wiele organizacji i instytucji społecznych, wiedza o nim wśród badanej populacji jest mała.
Katarzyna Basak w artykule Wpływ form działania na rozwój struktur organizacji
pozarządowych na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przedstawia rozwój

7

Od redakcji

strukturalny i programowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako modelowy przykład
dostosowania organizacyjnego stowarzyszenia do potrzeb społeczeństwa demokratycznego. W wyniku transformacji ustrojowej nastąpiła bowiem istotna zmiana
w systemie finansowania działalności organizacji pozarządowych. Wcześniej były
one dotowane z budżetu, co pozwalało na planowanie i ciągłość prowadzonych
form pracy. W nowej rzeczywistości, dla dobra społeczności lokalnych, istotna
stała się współpraca między organizacjami pozarządowymi i samorządami. Celowi
temu służy lepsza organizacja i profesjonalizacja centrów zarządzających stowarzyszeń oraz tworzone i rozwijane ich struktury terenowe. Radosław Kamiński
jest autorem artykułu pod tytułem Charakterystyka zadań jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce. Artykuł przedstawia typologię zadań wykonywanych przez
jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, wskazuje ich obszar oraz przybliża
mechanizmy, które determinowały przyjęcie obowiązujących rozwiązań. Z kolei
Justyna Syta-Kierasińska prezentuje artykuł zatytułowany Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Ratowniczego w Polsce - podstawy prawne, fazy akcji ratunkowej.
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu ratowniczego
w Polsce, który składa się z dwóch podstawowych części tj. Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Autorka opisuje również mechanizm integracji działań obu elementów, na których opiera się
system ratownictwa oraz zasady ich współdziałania poprzez stworzenie Centrów
Powiadamiania Ratunkowego. Nebras Al-Masny w artykule Liberalizacja unijnego
rynku energii, przedstawia politykę energetyczną Unii Europejskiej, która obejmuje
budowę wspólnego rynku energii, bezpieczeństwa jej dostaw oraz ochronę środowiska. Autor wskazuje, że są to podstawowe trzy cele unijnej polityki energetycznej
zapisane w Europejskiej Karcie Energetycznej. Grażyna Kącicka prezentuje artykuł
pod tytułem Ogólne podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka
podkreśla, że we współczesnym świecie sprawne zarządzanie organizacją, kreowanie jej przyszłości jest domeną ludzi, którzy są w niej zatrudnieni i stanowią jej kapitał ludzki. Jacek Cheda jest autorem artykułu Znaczenie prawa międzynarodowego
w ochronie przyrody. Autor przybliża problematykę dotyczącą prawnych aspektów
ochrony przyrody w prawie międzynarodowym. Przedstawia też znaczenie prawa
międzynarodowego w ochronie przyrody, istotę tego prawa, a także poszczególne
akty prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony.
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W drugiej części pisma zamieszczono dwie recenzje publikacji. Rudolf Dupkala
jest autorem recenzji wydawniczej opracowania zbiorowego pt. Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce, pod red. Andrzeja Gołębiowskiego i Aliny
Marii Basak, Wydawnictwo RUTHENUS, Radom – Krosno 2013, ss. 376. Z kolei
Alina Maria Basak jest autorką recenzji książki: Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ss. 511.
Zebrane i prezentowane w tym numerze Karpackiego Przeglądu Naukowego
teksty poświęcone zostały problematyce społecznej. Mamy nadzieję, że zarówno
rozprawy naukowe, jak i recenzje publikacji, spotkają się z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Pozainstytucjonalne formy edukowania dzieci
wiejskich w Galicji w II poł. XIX
i początkach XX w.
Roman Pelczar1

Wstęp
Do opracowania niniejszego artykułu wykorzystałem literaturę pamiętnikarską
autorstwa osób pochodzenia chłopskiego. Tak dobrana baza źródłowa wynika
z faktu, iż pamiętniki chłopów żyjących w czasach galicyjskich dostarczają ciekawych informacji na temat różnych form zdobywania wykształcenia elementarnego
przez dzieci wiejskie. Z analizy źródeł tego rodzaju wynika spostrzeżenie, że część
młodzieży edukowała się w sposób doraźny, nieformalny, indywidualny2. Stanowiło to konsekwencję sytuacji oświatowej na wsi galicyjskiej, która nie do końca
była określona. Co prawda najczęściej spotykanymi placówkami edukacyjnymi
były państwowe szkoły ludowe różnych typów. Jednak w wielu osadach działały
jedynie kursy zimowe (nazywane szkółkami zimowymi) tworzone spontanicznie
przez lokalne wiejskie społeczności. Dodatkowo nauczaniem zajmowały się różne
osoby prywatne. Zazwyczaj byli to organiści, działający na zlecenie proboszczów.
Czasami kształcenie dzieci prowadzili miejscowi dorośli, którzy legitymowali się
pewną (zwykle skromną) wiedzą i umiejętnościami szkolnymi zdobytymi w dzieciństwie lub młodości. Często uczyli oni jedynie własne dzieci, gdy z różnych powodów nie mogli oddać je na zorganizowaną naukę. Pomimo tego można pokusić
się o uogólnienie, iż na galicyjskiej wsi potrzeba edukacji i oświaty rozwijała się
bardzo powoli i z dużymi oporami. Chłopi w wielu miejscowościach nie rozumieli

1.	Prof. dr hab. Roman Pelczar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik
Katedry Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki w Wydziale Zamiejscowym
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
2.	Do moich badań wykorzystałem pamiętniki chłopskie (stanowiące osobne publikacje) autorstwa: Walentego Kunysza, Franciszka Magrysia, Ferdynanda Kurasia, Jakuba Bojki i Wincentego
Witosa. Sięgnąłem także do Galicyjskich wspomnień szkolnych, opracowanych przez A. Knota,
oraz do zbiorowego opracowania zawierającego wspomnienia ludzi z różnych regionów Polski:
Łaknęliśmy wiedzy jak chleba. Pamiętniki samouków.

13

Pozainstytucjonalne formy edukowania dzieci wiejskich...

korzyści płynących z nauczenia się przez ich dzieci przynajmniej pisania i czytania, co otwierałoby im nowe możliwości życiowe. Dlatego nieraz buntowali się
przeciwko państwowemu przymusowi nauczania, odrywającemu (ich zdaniem)
potomstwo od zajęć domowych i gospodarskich3. W. Witos podkreślał, iż w jego
rodzinnej wsi (Wierzchosławice) chłopi uporczywie wzbraniali się przed budową
szkoły: Przez długi czas wierzchosławianie obchodzili się bez szkoły i byli z tego zupełnie zadowoleni. Naukę czerpali od organisty albo też w zimie wieczorami uczyli
jedni drugich. Szkołę uważano za wielki niepotrzebny ciężar i bronili się przed nią
długo i żarliwie4. Kiedy już powstała, to dzieci uczyły się w niej tylko w miesiącach zimowych. Resztę roku pracowały wspólnie z rodzicami w gospodarstwach.
W przypadku W. Witosa zapisano go do szkoły, pomimo utyskiwań matki, że
nie będzie miał kto paść krowy. Z kolei przykładem świadczącym o całkowicie
nieprzychylnym podejściu rodziców do kwestii posyłania swych dzieci do szkoły
elementarnej może być relacja W. Kunysza na swój temat: Rodzice nie mieli ochoty
do szkoły mnie posyłać. Starsza siostra do szkoły wcale nie chodziła. Coś nie coś ode
mnie się czytać i pisać nauczyli, resztę douczali się sami i do dziś są półanalfabetami5. Jednak podstawową przeszkodą w realizacji potrzeb edukacyjnych dla wielu
chłopskich rodzin była bieda, co powodowało trudności w zakupie butów, ubrania,
a także elementarza i innych książek szkolnych.
Faktem jest też, że nie wszyscy chłopi okazywali nieprzychylność nauce. W niektórych rodzinach rodzice rozumieli bowiem potrzebę kształcenia potomstwa.
Toteż za wszelką cenę chcieli dostarczyć mu możliwości nauczenia się bodaj czytania i pisania. Były to umiejętności bardzo potrzebne, a nieraz nawet poszukiwane
w ówczesnych społecznościach wiejskich6. W części rodzin szczególne zainteresowanie kształceniem młodzieży, zwłaszcza synów, wykazywały matki. Podkreślał
to m.in. J. Madejczyk oraz W. Witos, który temu zagadnieniu poświęcił stosowny
wywód: Ojciec, jakkolwiek sam nie umiał ani jednej litery, uznawał potrzebę nauki
3.	A. Kliś, Galicyjska szkoła w oczach dziecka wiejskiego, [w:] M. Radochoński, A. Horbowski
(red.), Problemy edukacji dziecka wiejskiego, Rzeszów 1996, s. 16.
4. W. Witos, Moje wspomnienia, cz. 1, Warszawa 1998, s. 110; A. Kliś, Galicyjska szkoła..., s. 15.
5. W. Kunysz, Wścibski i wrazicki. Pamiętnik chłopa galicyjskiego, Warszawa 1973, s. 35.
6.	J. Madejczyk, Dwa lata w szkółce wiejskiej 1889-1891, [w:] A. Knot (red.), Galicyjskie wspomnienia szkolne, Kraków 1955, s. 449; A. Kliś, Galicyjska szkoła..., s. 16.
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i martwił się tym, że mnie nie może do szkoły posyłać, obiecując, że to na przyszły
rok zrobi. Kiedy przychodził czas zapisów, zwykle się znowu okazywało, że nie ma za
co kupić butów ani ubrania i że niechcący trzeba będzie zamiar ten na rok następny
przełożyć. Matka, zapatrzona we mnie jak w obraz, pragnęła, ażebym się uczył, ale
wyobrażała sobie, że ta nauka odbywać się może w zimie, w domu - jak się to działo
u wielu sąsiadów. Tym sposobem ja nie zmarnuję czasu, wkłady będą niepotrzebne,
a cel się osiągnie. Bała się też niesłychanie, ażebym chodząc do szkoły, pozbawiony
jej opieki, nie rozbił sobie głowy na lodzie7.

Nauka prywatna
Jak wynika z powyższych uwag w wielu wsiach troska o oświatę dzieci opierała
w dużej mierze na prywatnej przedsiębiorczości i inteligencji tych, którzy doceniali
jej wartość8. W sytuacji, gdy w danej osadzie szkoły nie było, niektórzy gospodarze
posyłali swe potomstwo do miejscowego organisty, który nieraz, sam niewiele
umiejąc, nie mógł, oprócz czytania i pisania, dzieci niczego więcej nauczyć. M.
Czuła opisywał pracę edukacyjną organisty w swej rodzinnej wsi. Stwierdzał, że
uczył on czytać za pomocą metody sylabizowania, to znaczy dzieci wymawiały
najpierw poszczególne litery, a następnie składały je w wyrazy. Organista nauczał
pisania i czytania bez używania jakichkolwiek podręczników i czytanek. Jako karę
zadawał dzieciom klęczenie na grochu lub piasku. M. Czuła dość krytycznie oceniał
skuteczność takiej nauki, zaznaczając, że jej efekty ograniczały się wyłącznie do zdobycia umiejętności czytania i pisania: Moja siostra starsza ode mnie o 5 lat ukończyła
podobną szkołę i nieźle czytała i pisała, ale żadnych pożytecznych wiadomości z niej
nie wyniosła9. Podobne praktyki edukacyjne miały miejsce w Brzyskach. W 1832
r. parafię (liczącą 7 wsi) objął ks. Katyński. Szybko zorientował się, że ani jedna
osoba w niej żyjąca nie umiała czytać. Polecił więc swemu organiście Franciszkowi
Gabryelskiemu, aby zaprowadził na organistówce przynajmniej naukę czytania dla
młodzieży. Ten zebrał młodych grupę chłopaków i dziewcząt i w swym mieszkaniu

7. W. Witos, Moje..., s. 149.
8. W. Jostowa, Z życia góralskiej biedoty w XIX w., „Wierchy” R. 22, 1953, s. 126.
9.	M. Czuła, Niedola szkolna małorolnego chłopa 1895-1900, [w:] A. Knot (red.), Galicyjskie wspomnienia..., s. 461-462; A. Kliś, Galicyjska szkoła..., s. 17-18.
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zaczął ich uczyć. Na zakupionych przez plebana „groszówkach” (rodzaj elementarza) nauczał czytania oraz śpiewu10.
W niektórych miejscowościach, niezależnie od organisty lub księdza, dzieci
uczyli chłopi, którzy wcześniej ukończyli różne szkoły elementarne11. O jeszcze
innej formie dokształcania informował F. Kuraś. Mianowicie w jego rodzinnym
Sobowie (koło Tarnobrzega) każdej niedzieli w lecie do któregoś, posiadającego
obszerniejszą izbę gospodarza, zjeżdżały 2 dominikanki z Wielowsi. Siostry uczyły
miejscowe dzieci katechizmu oraz wykładały im małą historię biblijną12.

Nauka domowa i samouctwo
Często młodzież pozostawała osamotniona z własnymi pragnieniami o nauce
szkolnej. Jednak nie poddawała się. Nie mogąc liczyć na pomoc rodziców, samodzielnie (bez dostępu do szkoły) zdobywała umiejętność czytania i pisania oraz
rozszerzała swą wiedzę. Ciekawym przykładem częściowego samouka był F. Magryś
z Handzlówki. Czytać nauczyła go matka. On sam tak o tym pisał: W siódmym roku
życia zacząłem się zimą uczyć czytać razem ze starszą siostrą. Brat umiał już wtedy
czytać. Naukę prowadziła matka. Ojciec pozwalał uczyć się nam, tym bardziej, że
sam umiał czytać, a gdy nieraz nie mogłem pojąć pierwszych lekcji, dostawałem od
niego bicie. Uczyła nas matka czytania, bo pisać nie umiała13. Przy okazji Magryś
opisywał metody nauczania stosowane przez matkę, która przejęła je z ówczesnych
praktyk pedagogicznych, stosowanych w galicyjskich szkołach ludowych: Zresztą
wówczas była metoda nauczania, że najpierw uczono czytać sylabizem. Stosownie
do wskazań elementarza, tzw. groszówki, przeszedłem najpierw wielkie abecadło,
potem małe, a skoro nauczyłem się pojedynczych liter, przyszła pora na zgłoski.
Z kolei uczyłem się zgłoskami modlitw porannych, przed jedzeniem i po jedzeniu,

10. J. Madejczyk, Dwa lata..., s. 454.
11. M. Czuła, Niedola szkolna..., s. 462; A. Kliś, Galicyjska szkoła..., s. 17-18.
12. F. Kuraś, Przez ciernie żywota, Częstochowa 1925, s. 39.
13.	F. Magryś, Żywot chłopa-działacza, Lwów 1932, s. 10; A. Horbowski, Drogi edukacyjne dziecka
wsi galicyjskiej, [w:] K. Szmyd, J. Dybiec (red.), Historia wychowania. Misja i edukacja, Rzeszów
2008, s. 540; tenże, Los dziecka wiejskiego we wspomnieniach i pamiętnikach galicyjskich, [w:]
M. Radochoński, A. Horbowski (red.), Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego,
Rzeszów 1995, s. 255.
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litanii Loretańskiej, modlitwy o imieniu Jezus, modlitwy do św. Barbary o szczęśliwą
śmierć, a w końcu kolendy dla małych dzieci14. Efekty pracy matki okazały się dość
owocne, gdyż: już na Wielkanoc siostra moja Kasia poszła z książką do kościoła,
ja zaś miałem jeszcze prowadzić naukę czytania najbliższej zimy, gdyż na wiosną,
w lecie i jesieni miałem paść bydło15.
Natomiast już zupełnie samodzielnie Magryś nauczył się pisać. Działania zmierzające do zdobycia tej umiejętności wspominał w sposób następujący: Zabraliśmy
się tedy do nauki pisania, ale sprawa nastręczała wiele kłopotów. Szkoły nie było,
a w całej wsi pisać umiał tylko stary organista, który wtedy był jeszcze pisarzem
gminnym. Trudno też nam było o przybory do pisania i nie wiedzieliśmy, jak je
zdobyć. Pomógł organista radząc jak sporządzić atrament i pióra do pisania (z piór
gęsi). Jako wzór do kreślenia liter służył nam druk i dlatego najpierw nauczyliśmy
się pisać alfabet drukowany. Dopiero, gdy w sąsiedztwie mieszkający wójt wzywał
nas często do odczytania mu różnych pism rządowych, od niego braliśmy je i według
takiego wzoru nauczyliśmy się alfabetu pisanego. Wójt już wtedy miał z nas wielką
pomoc, tym więcej, że do organisty miał daleko, a my mieszkaliśmy w sąsiedztwie16.
Z powyższych informacji wynika ponadto, iż w niektórych wsiach posiadanie
umiejętności pisania było bardzo poszukiwane. Dlatego osoba z tą umiejętnością
cieszyła się dużym poważaniem w lokalnej społeczności. Wynikało to z faktu, iż
znacznie częściej nauka dziecka chłopskiego ograniczała się jedynie do czytania.
F. Magryś eksponował także rolę jego matki w nauczaniu potomstwa prawd
katechizmowych oraz zasad religijnych: Wykształceniem swym przodowaliśmy
wśród młodzieży wiejskiej. Widocznym się to stało, gdy przybył do nas proboszcz,
ks. Aleksander Maciągowski, który co niedzieli przed nieszporami uczył młodzież
katechizmu i pytał później wobec wszystkich. Ksiądz zaraz na początku pochwalił
matkę, że nas katechizmu dobrze nauczyła. Bo też rzeczywiście w ciągu tygodnia
matka wspólnie z nami omawiała w domu, co ksiądz mówił w kościele i co nakazał
nauczyć się, więc przychodziliśmy do kościoła na lekcję katechizmu przygotowani17.

14.
15.
16.
17.

F. Magryś, Żywot..., s. 10.
F. Magryś, Żywot..., s. 10.
F. Magryś, Żywot..., s. 39; A. Horbowski, Los dziecka..., s. 255.
F. Magryś, Żywot..., s. 40-41.
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Wspomniany pamiętnikarz podkreślał ponadto, że zdobyte umiejętności nie
tylko wykorzystywał dla swych potrzeb, lecz także stawały się one okazją do tego,
aby dzielić się nimi z innymi dziećmi. Pierwszym uczniem Franciszka (oraz jego
starszego brata) stał się syn wójta Handzlówki, mieszkający w sąsiedztwie. Gdy
któregoś dnia brat pamiętnikarza ukarał go kijem za niechętne podchodzenie do
nauki, chłopak rzucił książkę i uciekł do domu. Lecz na drugi dzień wójt przyprowadził do nich syna a potem jeszcze ukarał go za brak zapału do kształcenia się.
Jednak z czasem chłopiec zabrał się pilnie do pracy i nauczył się czytać18.
Także matka J. Madejczyka podjęła się wysiłku dania swym dzieciom podstaw
wykształcenia. W przypadku tej rodziny, mieszkającej we Wróblowej, przyczyną
takich działań był brak szkoły we wsi. Dlatego matka pamiętnikarza, która jedynie
umiała czytać teksty drukowane, w wolnych chwilach zaczęła uczyć go rozpoznawania liter. Przy jej pomocy nauczył się on trochę czytać19.
Kolejne przykłady samouctwa dzieci wiejskich przytacza W. Kunysz z Kraczkowej. Wiele miejsca w swym pamiętniku poświęcił osobie Marcina Kunysza (ur.
w 1841 r.). Jego matka, co prawda słabo, ale znała sztukę czytania i pisania, której
nauczyła się od koleżanek-Żydówek. Ojciec Marcina uchodził za najmądrzejszego gospodarza we wsi. Rodzice bardzo cieszyli się, że syn już od dziecięcych lat
wykazywał zdolności intelektualne. Kiedy dziecko podrosło, matka zaczęła mu
patyczkiem na błocie, albo „pacyną” na ścianie pisać litery, a na książce do modlenia
uczyła go czytać. Marcin był bardzo pojętny. Mając 12 lat umiał już wiele rzeczy
na pamięć i częściowo opanował umiejętność czytania i pisania. Ale równocześnie
rodzice mieli z nim dużo kłopotu, gdyż nic nie chciał robić, tylko się uczył. Z tego
powodu matka przestała go nauczać, chcąc go skłonić do prac w gospodarstwie.
Jednak chłopiec w pewnym momencie dowiedział się, że gospodyni księdza umie
czytać i pisać, więc zaczął do niej chodzić na naukę. Uczył się czytać i pisać do 20.
roku życia20. Następnie postanowił zdobyte umiejętności wykorzystać do celów
zarobkowych. Dlatego w zimie 1861 r. podjął się uczenia młodzieży ze wsi czytania.
O pisaniu nie myślał, bo do tego brakowało przyborów (piór, ołówków, atramentu,

18. F. Magryś, Żywot..., s. 41.
19. J. Madejczyk, Dwa lata..., s. 450.
20. W. Kunysz, Wścibski..., s. 192.
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zeszytów). Na początek zgłosiło się do niego 16 chłopców i 2 dziewcząt. Uczestnikami kursu stała się nastoletnia młodzież w wieku 16-18 lat. Co ciekawe, M. Kunysz
znalazł chętnych pomimo, iż we wsi funkcjonowała szkoła parafialna, w której
uczyli miejscowi proboszczowie21. Prywatna inicjatywa tej osoby stanowiła dla niej
swoistą konkurencję. Miejsce do nauczania Marcin urządził w kącie przy drzwiach
dymnej izby w rodzinnej chacie. Czworo uczniów siadało na „wyrtaku”, pięcioro
na ławce stojącej koło pieca, reszta siedziała na ziemi. Po pewnym czasie następowała zmiana i ci co siedzieli na ziemi, zajmowali miejsca siedzące i na odwrót.
Nauka trwała 20 tygodni (5 miesięcy). Na Wielkanoc każdy uczeń po raz pierwszy
w życiu poszedł do kościoła z książeczką do modlenia. Za kurs od każdego ucznia
Marcin pobierał miarkę żyta albo 1 złr. Za pierwsze zarobione pieniądze pojechał
do Kańczugi i kupił sobie piękny, długi kożuch na zimę. Natomiast w lecie Kunysz
szedł tłuc kamienie na gościńcu. Uczył tak przez dwa lata. Na trzeci rok rodzina
już nie pozwoliła mu tego robić. Pomimo to postanowił przyjąć na edukację 20
osób. Wymyślił, iż ponieważ nauka czytania trwała 20 tygodni, więc co tydzień
wszyscy mieli się spotykać w domach kolejnych uczniów. Kto dodatkowo chciał
nauczyć się pisania, tego Marcin uczył prywatnie w domu, zwykle wieczorami i przy
świętach. Zainteresowanie nauką u niego rosło. Jednak większej grupy chętnych,
z braku odpowiedniego lokalu, nie mógł przyjąć22. Każdy nowy uczeń Marcina
najpierw musiał kupić sobie elementarz, nazywany w Kraczkowej „grochowiakiem”. W podręczniku tym były drukowane sylaby oddzielnie, na przykład: ba - bą
- bo - be - bi - ca - cą - co - ce i tak dalej, aż do końca abecadła. Nauczanie czytania
odbywało się na tzw. ślabis (składanie sylab): b-o, to bo, ż-e to że (Boże); m-a to ma,
t-k-a to tka (matka) i tak dalej. W 1891 r. jeden z kraczkowian ukończył Uniwersytet w Krakowie. On to zainteresował się metodą nauczania na „ślabis” stosowaną
przez Kunysza. W czasie wakacji zaprosił go do siebie i zaproponował, że go innym
sposobem nauczy biegle czytać, na co Marcin się zgodził. Dzięki temu Kunysz
mógł zacząć nauczać swych uczniów płynnie i biegle czytać a także zrezygnować
z metody „ślabizowania”23. W 1881 r. Marcin ożenił się. Zaraz po tym wydarzeniu
21.	R. Pelczar, Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 17721869, Lublin 2009, s. 280.
22. W. Kunysz, Wścibski..., s. 192-194.
23. W. Kunysz, Wścibski..., s. 194.
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przez okres lata wystawił chałupę dość obszerną, o dwóch izbach, piekarni i izdebce
z kominem. I już na zimę tego roku przyjął do domu 40 uczniów, z tym, że podzielił
ich na dwie zmiany – do południa i po południu. Co ważne – wszyscy uczniowie
mieli miejsca siedzące. Przez jeden tydzień szli na naukę do południa, a na drugi
tydzień – po południu. Wobec uczniów stosował kary, przeważnie klęczenie na
grochu. Na wiosnę urządzał uczniom wycieczki do pobliskiego lasu albo na pola.
W 1892 r. we wsi została zbudowana nowa państwowa szkoła ludowa. Przybył nowy
nauczyciel i zaczął do niej zapisywać dzieci. Jednak ludzie nie mieli zaufania do
tej instytucji. Jednym z powodów było to, że nauczanie w niej trwało 10 miesięcy,
natomiast u Kunysza zaledwie pięć – i to w zimie. W efekcie do szkoły zapisano
mniej dzieci, niż do Marcina. Niezadowolone z tego władze administracyjne zakazały mu prowadzenia nauczania. Jednak do Rzeszowa udała się żona Kunysza,
ażeby błagać władze starościńskie o darowanie kary. Landrat rzeszowski przychylił
się do jej prośby, ale równocześnie zabronił nauczycielowi przyjmować na naukę
dzieci młodsze. Starsze mógł nadal edukować. W rezultacie Marcin prawie do
śmierci uczył po kilkoro starszych osób (często nawet żonatych) czytania i pisania24.
Powyższy przykład M. Kunysza wskazuje na funkcjonowanie we wsiach praktyki
kształcenia dzieci przez inne osoby z lokalnej społeczności. Czasami byli to ludzie
dorośli, innym razem rówieśnicy, którzy chodzili do szkoły. W takiej sytuacji znalazł
się m.in. Józef Gal z Czarnego Dunajca. Wspominał on, iż w 1914 r., gdy służył
u jednego z gospodarzy, jego córka, która chodziła do szkoły, podczas nieobecności
rodziców zaczęła uczyć chłopca pisania na tabliczce oraz przerabiała z nim elementarz. Dzięki temu, że był on pojętny, dość prędko poznał litery. Gdy już zdobył tę
umiejętność, poprosił o udostępnienie mu książeczki do nabożeństwa i choć nieraz
przez gospodarzy był za to karany, dzięki korzystaniu z niej dość składnie nauczył
się czytać. Gorzej było z pisaniem, ale i z tym sobie częściowo poradził. Stało się
to później, gdy w innej wiosce służył u gospodarza mieszkającego blisko szkoły.
Mianowicie poprosił tamtejszego nauczyciela, by go nauczył pisać. Ten zgodził się
pod warunkiem, że chłopiec będzie mu rąbać drewno na opał. Galowi udało się
jednak odbyć tylko kilka lekcji, gdyż na więcej nie było czasu z powodu licznych
obowiązków wynikających ze służby25.
24. W. Kunysz, Wścibski..., s. 195-196.
25.	J. Gal, Ojciec i syn, [w:] J. Landy-Tołwińska, H. Ligocki, H. Kasperowicz (red.), Łaknęliśmy
wiedzy jak chleba. Pamiętniki samouków, Warszawa 1968, s. 193.
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Z kolei inny pamiętnikarz, wywodzący się z okolic Brzeska, uczył się czytania
i pisania od dziewczynki pasącej z nim krowy. Chłopiec, będący na służbie u obcych
gospodarzy, w zamian dawał jej swoją porcję chleba. Dziewczynka chodziła do II
klasy szkoły ludowej. Chcąc go nauczyć tych umiejętności, podarowała chłopcu
elementarz i tabliczkę z rysikiem. Gospodyni karciła go za uczenie się, nakazując
mu pilnować roboty. Ten jednak każdą wolną chwilę wykorzystywał na kształcenie się. Dziewczynka uczyła go abecadła i zadawała mu lekcje, a on wykonywał
wszystkie jej polecenia. Z nauką chłopiec musiał ukrywać się przed gospodarzami.
Lekcje odrabiał na stołku do dojenia krów, klęcząc przy nim. Po 4 miesiącach umiał
składać litery i sylabizować. Po kilku następnych – już czytał. Gospodarz z tej okazji
kupił mu książeczkę do nabożeństwa. Jak pamiętnikarz ten podkreślał, możliwość
czytania z niej w kościele stała się dla niego oraz dla jego ojca najszczęśliwszą chwilą
w życiu. Wspomniana dziewczynka nauczyła go później jeszcze pisać i rachować
oraz ładnie śpiewać26.
Inny pamiętnikarz, który z powodu głuchoty nie mógł się uczyć w szkole, podjął
się z kolei zupełnie samodzielnej edukacji w domu. Sam opracował sobie system nauczania. Na początek uczył się pojedynczych liter i wypisywał je z różnych
książek. Stosował przy tym metodę „ślabizu”. W ten sposób zdobył umiejętność
pisania i czytania27. Samoukiem w zakresie umiejętności czytania była także matka
J. Madejczyka28.

Szkółki zimowe
W latach 60. XIX w. w niektórych wsiach zaczęto organizować kursy (szkółki)
zimowe (nazywane nieraz pokątnymi). Nazwa wzięła się od pory roku, w której
prowadzono nauczanie. Uruchamiano je głównie w Galicji Zachodniej w tych miejscowościach, gdzie do tej pory brakowało właściwej szkoły elementarnej. Jednak
poziom nauczania zimowego był bardzo niski. Program najczęściej ograniczał się
do czytania, pisania, rachunków, śpiewu i katechizmu. Rezultaty tej nauki zależały

26. Najszczęśliwszy dzień w życiu, [w:] Łaknęliśmy wiedzy jak chleba..., s. 199-200.
27. Uczyłem się najpierw liter, [w:] Łaknęliśmy wiedzy jak chleba..., s. 204-205.
28. J. Madejczyk, Dwa lata..., s. 449.
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w głównej mierze od osobistej pracy uczniów29. Organizowanie szkółek zimowych
było dowodem na rodzenie się społecznej potrzeby zdobywania przez młodzież
przynajmniej umiejętności czytania i pisania. W swej organizacji były one niejednolite. Można je podzielić na szkółki w których uczyli miejscowi nauczyciele, lub
w których zatrudniano wędrownych nauczycieli. Nauczaniem zajmowali się mężczyźni i kobiety. Osoby te pochodziły z najniższych warstw społecznych wsi. Nieraz był to dla nich przymusowy sposób zarobkowania. Nauczyciele przybywający
z zewnątrz ciszyli się większym prestiżem społecznym, aniżeli miejscowi. Posiadali
oni także lepsze przygotowanie merytoryczne. Jednak ludzie ci nie mieli stabilizacji
życiowej, co wynikało ze skromnych dochodów za prowadzenie nauczania. Szkoły
tego typu cechowały się dość dużym prymitywizmem organizacyjnym i znacznie
zróżnicowanymi funkcjami dydaktycznymi. Czytania uczono przy pomocy książeczek do nabożeństwa lub elementarzy nazywanych „groszówkami”. Nauka w nich
była odpłatna. Rodzice dzieci płacili nauczycielowi określone kwoty pieniężne lub
uiszczali wynagrodzenie w formie naturaliów. Aby szkółka taka zaczęła funkcjonować nauczyciel musiał zebrać pewną grupę chętnych. W tym celu obchodził wieś
i zapisywał dzieci zainteresowane edukacją. Zajęcia odbywano w przygodnych
pomieszczeniach (najczęściej w izbach wynajmowanych w chałupach chłopskich).
Dzieci siedziały w ławkach i na podłodze. Nieraz dla uczniów robiono ławki z pulpitem. Młodzież przebywała w szkole do wieczora, mając przerwę w godzinach
południowych. Liczba uczniów wynosiła od kilku do kilkunastu. Na zajęciach
posługiwali się oni tabliczkami, rysikami i elementarzami. Zdarzało się, że w izbie
lekcyjnej nie było dużej tablicy. Wtedy nauczyciel zapisywał dzieciom litery na ich
tabliczkach, a one odwzorowywały je tak długo, aż nauczyły się poprawnie pisać30.
Niektóre pamiętniki dają dość szczegółowy obraz funkcjonowania szkółek zimowych. Najpierw zaprezentuję (za J. Madejczykiem) funkcjonowanie placówki
tego typu we Wróblowej. Inicjatorem jej utworzenia stał się miejscowy proboszcz
ks. Radecki. Zaraz po przyjściu do parafii w r. 1883 namówił najlepiej we wsi
wykształconego chłopa – Wojciecha Madejczyka, by ten w zimie utworzył kurs
29.	W. Gaj-Piotrowski, Stan szkolnictwa i oświaty w rejonie Rozwadowa w latach 1772-1874, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” R. 8, 1975, s. 49.
30.	W. Wincławski, Wiejskie szkółki zimowe w końcu XIX wieku (z badań w powiecie nowotarskim),
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” R. 12, 1969, z. 4, s. 490-496; W. Jostowa, Z życia..., s. 126.
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i uczył dzieci czytać i pisać. Madejczyk podjął się zadania i rozpoczął nauczanie
w swym domu. Zgłosiło się kilkanaście dzieci. Kupiono im „groszówki” i tabliczki,
na których uczyły się pisać rysikiem. Jednak z początkiem wiosny trzeba było naukę
zakończyć, gdyż nauczyciel musiał iść pracować zarobkowo na roli, zaś uczniowie
i uczennice szli do pasienia bydła. Pamiętnikarz J. Madejczyk (który uczestniczył
w tym kursie) wspominał, że na jego zakończenie urządzono uroczysty egzamin.
Ks. Radecki oraz kierownik szkoły powszechnej ludowej w Brzyskach przyjechali
do Wróblowej i egzaminowali dzieci. Najlepszym uczniom dawali noty i nagrody.
Kto był pilniejszy, otrzymał więcej nagród. A były nimi białe bułki, książeczki,
obrazki itd.31
Najobszerniejszy obraz szkoły zimowej zawdzięczamy W. Wiąckowi z Machowa.
W 1860 r. gospodarze z tej wsi samorzutnie wyszukali wędrownego nauczyciela.
Miał on przez okres 5 zimowych miesięcy nauczać dzieci czytać i pisać. Na ten
cel wynajęto u jednego z gospodarzy izbę. Chłopi, którzy chcieli oddać dzieci na
naukę, wspólnie złożyli pieniądze na drewno i opał. Do wyznaczonej izby poznoszono ławki i rozpoczęła się nauka. Nauczyciel mieszkał z gospodarzem w tym
pomieszczeniu, a dodatkowo uczono w niej dzieci32. Ludzie byli ciekawi, jak wygląda uczenie. Dlatego codziennie przychodzili przyglądać się. Przy tym śmiali się,
gdy nauczyciel nazywał litery cudacznie osobno, potem je składał do kupy razem 4
czy 6 liter i wymawiał słowo „mama” i „mówiła”. Znaków tych na papierze nazywanych literami starsi ludzie pojąć i rozumieć nie mogli i ubolewali, że „biedne te
dzieci zamordują się, a nic nie nauczą, tylko sobie te młode głowy zepsują”33. Nauka
rozpoczęła się zaraz po Wszystkich Świętych, a kończyła 23 kwietnia, tj. przed św.
Wojciechem. Trwała od rana do wieczora, dokąd można było litery widzieć. Po
pewnym czasie nauczanie przeniesiono do chaty innego gospodarza34.
Nauczyciele szkółki zimowej w tej wsi często się zmieniali. I tak jako pierwszy
uczył Jan Kuraś z Wielowsi. Po nim Sałak z Kajmowa. Potem przez 4 zimy uczył
Filarski, pisarz sądowy, powstaniec z 1863 r. Następnie przez 2 lata nauczał Jan
31. J. Madejczyk, Dwa lata..., s. 451.
32.	W. Wiącek, Wiejska szkoła zimowa 1878-1883, [w:] Galicyjskie wspomnienia szkolne..., s. 395;
A. Kliś, Galicyjska szkoła..., s. 17.
33. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 395.
34. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 395.
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Mierzwa z Sobowa. Zastąpił go Jakub Sałek z Kajmowa, który uczył dzieci w Machowie przez 16 zim. Polecał go zawsze ks. Józef Sobczyński, kanonik z Miechocina.
Nauczyciele nie zawsze prezentowali postawy pedagogiczne oraz etyczno-moralne,
których oczekiwali od nich rodzice uczniów. Dla przykładu wspomniany wyżej Filarski, który mieszkał u ojca W. Wiącka w osobnej izbie (zwanej „alkierzem”) nieraz
do szkoły przychodził pijany. W Wiącek zanotował nawet, że pił on codziennie, ale
mało kiedy chodził do karczmy na nogach. Bowiem kazał się starszym chłopakom
wozić taczkami ze szkoły do karczmy i z powrotem35.
Szczególne zasługi w prowadzeniu szkółki w Machowie miał wspomniany Jakub Sałek. Nauczyciel ten po każdej zimie wyjeżdżał na zarobek przy ładowaniu
drewna, spławianego Wisłą do Gdańska, bo nie miał własnego gruntu, ani innego
płatnego zajęcia. Po załadunku płynął z flisakami. W każdym większym mieście
tratwy stawały, a Sałek chodził po księgarniach, kupował rozmaite książki polskie,
które następnie przynosił na plecach piechotą z Gdańska; podróż trwała 21 dni.
Nauczyciel za cały zarobek uzyskany w lecie kupował książki do szkoły, czytelni,
na zimę. Następnie czytał je chłopom i objaśniał im ich treści. Gospodarze z całej
wsi wieczorami do północy w ten sposób uczyli się. Przywiązanie mieszkańców
Machowa do niego było bardzo duże. Toteż przy jego każdym odjeździe ze wsi,
wszyscy mieszkańcy przychodzili go żegnać. Było przy tym dużo podziękowań, życzeń i płaczu. Nauczyciel był ogromnie lubiany i nie miał wrogów nawet wśród tych,
których w szkole bił kijem i karał. Stał się on we wsi pierwszorzędnym autorytetem.
Wszyscy tak się z nim zżyli, że nic bez niego nie mogło funkcjonować: rada gminna,
wójt, czytanie pism od władz, pisanie umów kupna i sprzedaży gruntów, zapisy
darowizn, umowy przedślubne, testamenty, pogrzeby, wesela, chrzciny, swaty itp.,
czyli to, co we wsi było ważne. Nauczyciel miewał mowy przed ślubem i pogrzebem.
Umiał tak sugestywnie przemawiać, że wszyscy słuchacze płakali. Dla ludzi było
największym zaszczytem, gdy przyszedł do nich. Toteż wszędzie na niego czekano
i proszono go na wszelkie uroczystości. Dzieci szkolne i te, które ją już ukończyły,
w każdej okoliczności całowały go w rękę, zdejmowały przed nim czapkę i witały
słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Tytułowano go „wy”; nie „pan”
(pan był tylko we dworze). Nauczyciel ubierał się w buty z cholewami, sukmanę
35. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 395-396.
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brązową, kożuch i czapkę z barana, kamizelkę czarną. Koszule nosił na wierzchu
spodni, jak chłopi. Starsi gospodarze i gospodynie mówili nauczycielowi: „kumie”,
bo w każdej rodzinie trzymał dziecko do chrztu i bywał na wszystkich chrzcinach36.
Nauczyciel Sałek realizował następujący tygodniowy rozkład nauki: w poniedziałek było czytanie, pisanie, rachunki, śpiew; we wtorek – czytanie, religia, historia
polska i biblijna; w środę – czytanie, pisanie, śpiewy, opowiadanie; w czwartek –
czytanie, rachunki, pisanie, wierszyki; w piątek – czytanie, pisanie, Nowy i Stary
Testament; w sobotę – czytanie, Biblia, historia, opowiadanie. W każdy dzień przed
i po lekcjach odmawiano pacierz37. Po jednych ze świąt Bożego Narodzenia nauczyciel wyuczył dzieci sztuki „Szopka Betlejemska”. Byli w niej: Trzej Królowie, Herod,
wojsko, anioły, szatan, śmierć, pasterze. Przedstawienie oglądnęło wielu ludzi ze
wsi okolicznych i z miasta Tarnobrzega. Wszyscy je wychwalali i dawali dobrowolne ofiary na szopkę. Wiosną nauczyciel urządzał dla uczniów zabawy, wycieczki,
wojny i robił orły z papieru. Bardzo dobrze umiał przygotować i wyuczyć dzieci
do spowiedzi38. Największe kary u niego były za ślizganie się po lodzie i wożenie
sankami. Uczeń mógł otrzymać do 25 kijów „na pokładankę”. Kijem bił również
za różne zbytki oraz rzucanie kamieniami, za męczenie ptaków, zwierząt itp. Kara
za lenistwo i kłamstwo przybierała postać klęczenia na drobnych kamykach, grochu lub hreczce. Natomiast za nieprzygotowanie się do lekcji groziło bicie linią
w rękę albo klęczenie z książką lub cegłą w podniesionych rękach. Za przezwiska
musiało się wszystkie dzieci całować w ręce. A to dla uczniów było największym
wstydem i karą. Wszystkie dzieci, wchodząc do szkoły i z niej wychodząc, musiały
pochwalić Boga i pocałować nauczyciela w rękę. W domu robiły to samo w stosunku do rodziców i dziadków. Na ulicy przed każdym przechodzącym starszym
uczeń musiał zdjąć czapkę, pochwalić Boga i pocałować w rękę. Tego, który tak
nie zrobił czekała ciężka kara. Uczniowie musieli nawet całować w rękę dziadówżebraków, bo to byli starsi.
Wynagrodzenie Sałek miał następujące: opał, światło i mieszkanie, a ponadto
od każdego dziecka po 1 złr za całą zimę oraz wikt. Żywność nosiły gosposie lub

36. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 397.
37. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 397-398.
38. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 398.
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starsze dzieci do szkoły (na śniadanie, obiad i wieczerzę) zawsze świeżą. Matka W.
Wiącka na śniadanie nauczycielowi gotowała na śmietance polewkę z najlepszej
mąki, omaszczone ziemniaki całe i przygotowywała chleb razowy z masłem. Na
obiad kaszę jęczmienną z mlekiem, kiełbasę z kapustą i fasolą, oprócz tego kawałek
pieczonej gęsi. Na wieczerzę niosła kwaśne mleko, ziemniaki i pieczoną babkę na
maśle z mąki kukurydzianej mielonej trzy razy. Na każde uroczyste święta i zapusty
ludzie z całej wsi przynosili nauczycielowi tyle słoniny, kaszy, kiełbas, jaj, masła,
serów, miodu, placków, że musiał to wszystko wozem odwozić do żony i dzieci,
mieszkających w sąsiedniej wsi Kajmów39.
W. Wiącek poszedł do tej szkoły zimowej w 1878 r., gdy ukończył 8 lat. Zgodę
na to wyrazili oboje rodzice. Matka kazała uszyć mu płótniankę. Zaś sama uszyła
koszulę, torbę z płótna konopnego na książki, kupiła buty i czerwoną czapkę (krakuskę). Tak wyekwipowanego chłopca rodzice zaprowadzili do szkoły. Pamiętnikarz
wspominał, że bardzo się bał, bo nauczyciel był srogi. Za pierwszą zimę nauczył
się już czytać, za drugą – pisać i rachować w zakresie dodawania, za trzecią – liczyć w zakresie mnożenia i odejmowania oraz poznał mały katechizm. Za czwartą
zimę (jak nauczyciel zakładał) każdy uczeń musiał już umieć wszystkie rachunki
z pamięci, wyrobić na papierze, na tablicy i z pamięci, odpowiedzieć historię biblijną,
historię polską, katechizm mały, średni i wielki, wszystkie wierszyki, które były w 4
klasach w książkach i wszystkie pacierze z dodatkami. Za piątą zimę musiał umieć
na pamięć i śpiewać pieśni narodowe, kościelne, kolędy, gorzkie żale, godzinki, pieśni
na Wniebowstąpienie, adwentowe itp. Historię polską musiał przepisać w wielkim
zeszycie i zabrać na pamiątkę po ukończeniu szkoły. Rachunki także wszystkie musiał
wpisać w zeszyt, rozmaite wzory listów, podań, umów, kwitów itp. Wszystkie książki
z czytelni szkolnej musiał przeczytać i treść z nich opowiedzieć. Ponadto musiał się
nauczyć ministrantury (służenia księdzu przy nabożeństwach religijnych). Wiącek
wspominał, że gdy na egzaminie w dzień św. Wojciecha wobec ks. Sobczyńskiego, wójta, radnych, rodziców i ludzi ze wsi wszystko dobrze odpowiedział, został
nagrodzony pięknymi książkami. Ponadto zwolniono go z dalszego obowiązku
chodzenia do szkoły40.

39. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 398.
40. W. Wiącek, Wiejska szkoła..., s. 396.
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Nauczycielem w kilku szkołach zimowych był także J. Bojko. Swoją pracę w tym
charakterze rozpoczął w końcu 1876 r., gdy wójt Biskupic wynajął go do nauki tamtejszych dzieci za wikt i 12 złr za zimę. Bojko mieszkał u wójta, którego żona nim
się opiekowała. Żywność dostarczali mu ojcowie uczniów – każdy przez tydzień.
Proboszcz chciał mu dać funkcję grabarza. Ale Bojko nie przyjął tej propozycji,
uważając, że nie jest ona odpowiednia dla nauczyciela41. Na zimę kolejnego roku
ponownie poszedł Biskupic na „belfra”. Tym razem za większe wynagrodzenie.
Uczył do maja 1878 r. Gdy ukończył zajęcia szkolne, wójt pozostawił go u siebie
w domu do lipca i tu pracował z jego dziećmi. Pierwszego lipca Bojko udał się na flis
do Gdańska. Na zimę z kolei poszedł uczyć dzieci do Woli Żelichowskiej, za lepszą
pensję. Dzieci tamtejsze były zuchwalsze. W rezultacie dopiero po pewnym czasie
dały mu się podporządkować. Ale miał on na nie niezawodny sposób, a był nim kij.
Ksiądz rzadko przybywał na zajęcia z religii, dlatego zazwyczaj zastępował go w jej
nauczaniu42. Naukę odbywano w domu jednego z gospodarzy. Program realizowany
przez Bojkę obejmował czytanie, pisanie, elementy rachunków, a w sposób szczególny – historię biblijną i katechizm. Wynikało to z oczekiwań rodziców uczniów,
którzy (jak Bojko zauważył) najbardziej napierali, by dzieci umiały dobrze „biblijkę
i katefis”, a gorszyli się jedynie tym, że i dziewczęta uczyłem początków pisania. „Na co
dziewusze pisania - mówili - z tego będzie kiedy i obrazy boskiej sporo, bo gdy dorosną,
będą jeno pisywały listy do kawalerów”. Szkołę zwizytował wikary, który przekonał
się, że dzieci umieją na pamięć 7 sakramentów św. z przykładami, 8 błogosławieństw
i Biblia była im nieobca. To dało Bojce dobre świadectwo. Starał się on także o pozytywną opinię u inspektora tutejszej gminy. Był nim były żołnierz, Paweł Stukaj,
który przed Bojką pełnił funkcję nauczyciela, a obecnie piastował urząd pisarza
gminnego. Jego to wysyłano na wizytację do szkółki. Bojko miał na niego sposób.
Otóż przy każdej inspekcji prosił Stukaja o wskazówki metodyczne. Schlebiało to
wizytatorowi. Rozmowy prowadzono przy alkoholu. A im więcej gorzałki obaj wypili po takiej inspekcji, tym wizytator wystawiał mu u gromady bardziej pochlebne
świadectwo. Jak Bojko wspominał dzieci na Woli były dorodne, pojętne i posłuszne.
Dlatego zyskał sobie u nich dużo życzliwości, którą także przez lata darzyła go cała

41. J. Bojko, Ze wspomnień, Warszawa 1959, s. 108.
42. J. Bojko, Ze wspomnień..., s. 109, 111, 112.
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miejscowa ludność43. Dzięki temu powoli zaczęło się mu lepiej powodzić. Pewnego
razu poprosił go leśniczy z Miłocina, aby jego synowie mogli uczęszczać do szkółki
na Woli. Okazało się jednak, że dla nich było to za daleko. Dlatego w wolnym czasie Bojko chodził do tych chłopców do domu. A gdy skończył nauczanie na Woli
Żelichowskiej, leśniczy zgodził go za 3 złr i stół miesięcznie, aby pozostał u niego
dla dalszego nauczania jego synów. W 1879 r. na zimę Bojko poszedł z kolei uczyć
dzieci w Hubenicach i Kozłowie. Ukończywszy naukę, zamieszkał u krewnego.
Pracował u niego i u różnych gospodarzy. Natomiast w 1882 r. podjął się nauczania
w Samocicach. Tutaj miał lepsze warunki; był osobny budynek szkolny oraz wyższa
pensja. Dzieci miał 200. W 1885 r. poszedł uczyć znowu do Hubenic. Na zimę 1886
r. ponownie przeniósł się do Samocic44. Osoba Bojki pokazuje, że w poszczególnych
szkółkach zimowych osoby nauczycieli nieraz zmieniały się co roku. Ludzie ci nie
mieli więc okazji, aby zintegrować się z lokalną społecznością. Pracę swą traktowali
wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Stąd można mniemać, że nie widzieli oni
potrzeby większego angażowania się w realizowany przez siebie program kształcenia,
ani nie czuli się odpowiedzialnymi za jego efekty.

Streszczenie
Pozainstytucjonalne formy edukowania dzieci wiejskich w Galicji w II poł.
XIX i początkach XX w.
W Galicji najczęściej spotykanymi placówkami edukacyjnymi na wsiach były państwowe szkoły ludowe różnych typów. Jednak duża część dzieci chłopskich edukowała
się w sposób nieformalny lub indywidualny. Stanowiło to konsekwencję sytuacji
oświatowej na wsi galicyjskiej. W efekcie nauczaniem zajmowały się także różne osoby
prywatne. Zazwyczaj byli to organiści, działający na zlecenie proboszczów. Czasami kształcenie dzieci prowadzili miejscowi dorośli, którzy legitymowali się pewną
(zwykle skromną) wiedzą i umiejętnościami szkolnymi zdobytymi w dzieciństwie lub
młodości. Często młodzież nie mogąc liczyć na pomoc rodziców, samodzielnie (bez
dostępu do szkoły) zdobywała umiejętność czytania i pisania oraz rozszerzała swą
wiedzę. Robiła to poprzez samodzielną naukę lub korzystanie z pomocy rówieśników

43. J. Bojko, Ze wspomnień..., s. 189-191.
44. J. Bojko, Ze wspomnień..., s. 113, 115, 117, 131, 138, 139.
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kształcących się w szkołach publicznych. W latach 60. XIX w. w niektórych wsiach
miejscowa ludność zaczęła organizować kursy (szkółki) zimowe. Uruchamiano je
głównie w Galicji Zachodniej w miejscowościach, gdzie do tej pory nie utworzono
szkoły ludowej. Jednak poziom nauczania w szkołach zimowych był bardzo niski. Program najczęściej ograniczał się do czytania, pisania, rachunków, śpiewu i katechizmu.
Słowa kluczowe: oświata w Galicji, oświata na wsi polskiej w czasach zaborów,
nauczanie domowe, nauczanie prywatne, szkoły zimowe, samouctwo, pamiętniki
chłopskie z czasów galicyjskich.

Summary
Non-institutional forms of education of rural children in Galicia in the second
half the nineteenth century and the early twentieth century.
In Galicia, the most common educational institutions in villages were popular state
schools of different types. However, a large part of the peasant children educated in
an informal or individual. This was a consequence of the educational situation in
the Galician countryside. As a result, teaching dealt with the different individuals.
Typically, they were organists, acting on behalf of the parish priests. Sometimes
the education of children led by local adults who questioned the a certain (usually
modest) knowledge and skills acquired at school in childhood or youth. Often
young people not being able to count on the help of parents, alone (without access to
the school) gained the ability to read and write and extend their knowledge. Did it
through self-study or use of the help of their peers enrolled in public schools. In the
sixties the nineteenth century in some villages, the local people started to organize
winter courses (schools). Been run primarily in Western Galicia in places where
have not created folk schools. However, the level of education in winter schools was
very low. The mostly limited to reading, writing, accounts, singing and catechism.
Keywords: education in Galicia, education in the Polish countryside in the time of
partition, home schooling, private teaching, winter school, self-learning, peasant
diaries from the time of Galicia.
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Problem społeczny – „dzieci ulicy”
Waldemar Basak1

Wprowadzenie
Powszechne jest przekonanie, że „dzieci ulicy” to dzieci uciekające z domu lub
bezdomne. W większości przypadków mają one jednak dom rodzinny. Niestety
zazwyczaj nie znajdują w nim oparcia i poczucia bezpieczeństwa. Dom rodzinny
nie zaspokaja ich podstawowych potrzeb życiowych - często kojarzy się im ze złymi
emocjami: smutkiem, złością, rozczarowaniem, żalem, a także strachem, bezradnością i brakiem wsparcia emocjonalnego. W domu zamiast radości i ciepła czeka
na nie bieda, alkoholizm dorosłych, przemoc fizyczna i psychiczna, molestowanie
seksualne. Brak im pozytywnych wzorców do naśladowania, nie mają się od kogo
uczyć co jest dobre a co złe, a w procesie ich dorastania zasadą staje się to, że kopiują
najgorsze zachowania rodziców lub opiekunów powielając ich błędy.
Wiele instytucji i organizacji wypracowało własne definicje omawianego problemu:
1. Definicja stworzona przez zespół ekspertów w ramach Programu „Dzieci Ulicy”:
Dzieci Ulicy spędzają praktycznie cały czas na ulicy. W domu właściwie tylko
nocują. Na ulicy znajdują („załatwiają”) wszystko – od pieniędzy począwszy,
a na żywności, zabawkach i ubraniach skończywszy. Nie znają wartości pieniądza i rzeczy. Znajdują przyjemność w niszczeniu mienia. Często są członkami
nieformalnych grup dziecięcych, gdzie obowiązuje „kult siły”, wdają się w bójki
lub napady na przypadkowych ludzi. „Zarabiają” głównie żebrząc i kradnąc.
Zdobytymi towarami handlują między sobą lub na bazarach. Część dzieci eksperymentuje z alkoholem, klejami i używkami, gdyż brak zajęć i opieki, sprawia,
że staje się to atrakcyjną formą spędzania czasu. Prawie wszystkie dzieci ulicy
mają poważne kłopoty w szkole z powodu wagarów, agresji i niskich możliwości intelektualnych spowodowanych zaniedbaniem wychowawczym. Stają się
marginesem społecznym. Brak prawidłowych wzorców w rodzinie powoduje, że
dzieci nie potrafią nawiązywać bliskich i konstruktywnych relacji z rówieśnikami;
1. Dr Waldemar Basak, profesor nadzwyczajny w Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej.
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2. Definicja przyjęta przez Radę Europy, cytowana przez Rzecznika Praw Dziecka:Dzieci ulicy to dzieci poniżej osiemnastego roku życia, które przez krótszy lub
dłuższy czas żyją w środowisku ulicznym. Przenoszą się z miejsca na miejsce,
nawiązując kontakt z grupą rówieśniczą lub innymi osobami na ulicy. Oficjalny
adres tych dzieci to adres rodziców lub jakiejś instytucji socjalnej. Mają słaby lub
żaden kontakt z rodzicami, przedstawicielami szkół i instytucji wspomagających,
które są za nie odpowiedzialne2;
3. W terminologii międzynarodowej możemy wyróżnić dwie kategorie „dzieci
ulicy”:
– Street working children – dzieci, które pracują na ulicy ale utrzymują kontakt
z rodziną i zazwyczaj wracają tam na noc;
– Street living children – dzieci, które mieszkają i pracują na ulicy, prawie nie
utrzymują kontaktu z rodziną3.
W Polsce wymiar osamotnienia nie występuje w takim samym wymiarze jak
ma to miejsce w innych społeczeństwach. Dzieci określane mianem „dzieci ulicy”
mają stałe miejsce pobytu, jednak z wielu powodów nie chcą lub nie mogą tam
przebywać. Z badań Fundacji dla Polski wynika, że nad rozwojem 13 proc. dzieci
w wieku 3-18 lat nikt nie czuwa. Grażyna Olszewska - Baka opracowała specyfikację
polskich „dzieci ulicy”:
1.	Opuszczone bądź odrzucone emocjonalnie, psychicznie i społecznie przez
swoich rodziców;
2.	Pozbawione opieki i możliwości zaspokojenia potrzeb rozwojowy w środowisku
rodzinnym;
3. Zaniedbane wychowawczo i socjalizacyjnie;
4. Pochodzące z rodziny dysfunkcyjnej;
5.	Zidentyfikowane z podkulturą grupy rówieśniczej, w której przebywają;
6.	Manifestujące zachowania antyspołeczne i pozostające w konflikcie z rolami
społecznymi;
7.	Poddawane przemocy, wykorzystywane destruktywnie;

2. Study Group on Street Children, Project Street Children, Council of Europe 1994, s. 14.
3. A. Staszewska, Ulica nie jest dla dzieci, „Niebieska Linia” 2003, nr 1/24, s. 26.
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8.	Pozainstytucjonalne, nie przebywające w żadnej placówce edukacyjno - opiekuńczej na stałe;
9.	Nie realizujące obowiązku szkolnego;
10.	Dzieci, których ośrodkiem życia i samorealizacji stają się miejsca niekontrolowane przez dorosłych;
11.	Dzieci, które ze względu na szczególny temperament i cechy osobowości chcą
być niezależne, poza kontrolą dorosłych, lubią stymulację i chcą doświadczyć
przygody4.

Profilaktyka i metody pracy z „dziećmi ulicy”
Proces stawania się „dzieckiem ulicy” rozpoczyna się już w wieku 3-6 lat. Najmłodsze zaczynają od „chodzenia na żebry”, drobnych kłamstw i kradzieży. Następnie
w wieku 7-10 lat popełniają kradzieże i wymuszenia na swoich rówieśnikach ze
szkoły, wybierając słabszych psychicznie i fizycznie. Jest to okres kiedy najmłodsi
często za namową swoich starszych kolegów eksperymentują z używkami i narkotykami. Często nie akceptują szkoły i zasad tam panujących – sprzeciwiają się
wychowawczej funkcji szkoły i rodzicom. Wobec swoich kolegów stosują przemoc
słowną, a nawet fizyczną. W wieku nastoletnim tworzą się grupy subkulturowe
i przestępcze, a młodzież aktywnie uczestniczy w bójkach, pobiciach, rozbojach.
Z czasem kradzieże stają się normą i są coraz poważniejsze. Przestępstwa stają się
sposobem na życie, są „pracą” z której czerpie się pieniądze lub przedmioty, których
sprzedaż gwarantuje gotówkę. Pieniądze potrzebne są na papierosy, narkotyki,
alkohol, na drogie markowe ubrania. Młodzież, która zachowuje się w ten sposób
– w wieku 16-18 lat jest już zdemoralizowana: funkcjonuje w zorganizowanych
grupach przestępczych, nadużywa alkoholu i narkotyków; jest notowana i dobrze
znana policji; wielokrotnie zatrzymywana – początkowo za drobne, z czasem coraz
poważniejsze przestępstwa. Społeczeństwo boi się takich ludzi, czuje przed nimi
strach i obawę; nie chce uczestniczyć w kontaktach społecznych z taką młodzieżą5.

4.	G. Olszewska Baka (red.), Dzieci ulicy. Problemy, profilaktyka, resocjalizacja., Białystok 2000,
s. 120.
5. Zob. W. Kołak, Dzieci ulicy w Polsce i na świecie, „Nasz Animator” 2003, nr 1.
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Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na niepożądane i szkodliwe
zjawiska społeczne, skłania do traktowania tych zjawisk w kategoriach zagrożeń
i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub ograniczenia. W omawianym przypadku istotną rolę odgrywają pedagodzy pracujący z dziećmi, instytucje i programy pomocy „dzieciom ulicy”6. Z pośród wielu instytucji zajmującej
się problemem „dzieci ulicy” najbardziej aktywne działają w Polsce od wielu lat
stosując w swej działalności wiele klasycznych oraz wypracowanych na potrzeby
lokalne metod pracy; to między innymi: Powiślańska Fundacja Społeczna, Krajowy
Komitet Wychowania Resocjalizującego, Fundacja Dla Polski, Katolicki Ośrodek
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach.
Ważną metodą pracy z dziećmi ulicy jest metoda streetworkingu. Pedagog ulicy (streetworker) rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego oraz dzieci, które
większość czasu spędzają na ulicy będąc poza kontrolą opiekunów. Stara się nawiązać z nimi kontakt, wzbudzić zaufanie, stać się przyjacielem. Ma wiele pomysłów i propozycji na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego – daje im alternatywne
wyjście dla nudy i dla ich bierności. Nawiązanie kontaktu z dziećmi to jednak
proces długotrwały i dlatego pedagog ulicy musi wykazać się dużą cierpliwością,
musi poznać wszystkie zwyczaje panujące w środowisku, którego członkiem chce
być, relacje tam panujące i powiązania między jego członkami. Pedagog poprzez
bezpośredniość oraz bliskość kontaktów rozwija i inspiruje pozytywne nastawienie
do rzeczywistości, pokazuje warianty na życie oraz jak rozwijać zainteresowania.
Pedagog swoją postawą powinien stanowić przykład, powinien umieć nawiązać
jako dorosły więź z dziećmi, stać się autorytetem, wzorem do naśladowania, którego
młody człowiek potrzebuje. Streetworkera powinny charakteryzować takie cechy
jak otwartość na drugiego człowieka, empatia, chęć niesienia pomocy innym oraz
zaangażowanie w pracę. Powinien być to człowiek wykształcony z zakresu niedostosowania społecznego, zaburzeń osobowościowych, pedagogiki i psychologii.
W swojej pracy powinien podjąć następujące działania:
Nawiązać bezpośredni, przyjacielski kontakt z dziećmi spędzającymi większość
swojego wolnego czasu na ulicy, które podlegają jej destrukcyjnym wpływom;

6.	J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, [w:] G. Świątkiewicz, (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa 2002, s. 19.
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1. Nawiązać kontakt ze szkołą i nauczycielami, udostępnić broszury dostarczające
informacji o pracy pedagogów ulicy i alternatywnych propozycjach spędzania
czasu wolnego;
2. Pracować z rodziną i udzielać im wsparcia;
3. Prowadzić nabór wolontariuszy;
4. Informować media o działalności profilaktycznej;
5. Pozyskiwać sponsorów.
Działalność profilaktyczno-pedagogiczna ukierunkowana jest na zaspokajanie
potrzeb rozwojowych dzieci, poszukiwanie sensu życia, celów życiowych, naukę
współżycia w grupie, podnoszenie własnej wartości. Idea pedagoga ulicy polega
na bezpośrednim dotarciu do „dzieci ulicy”, które „wymykają się” klasycznym
instytucjom pomocowym.
Kolejna metoda to praca z grupą: ukierunkowana jest ona na rozwój osoby w relacjach z innymi7. Metoda ta kształtuje relacje w grupie dlatego dla jej skuteczności
istotne jest zaangażowanie środowiska lokalnego. Aleksander Kamiński w wąskim
zakresie rozumie metodę środowiskową jako uruchomienie jakiejś akcji na użytek
pomocy socjalnej, bądź też jako pracę z jedną grupą społeczną np. pracą z trudną
młodzieżą. Natomiast szerszy aspekt metody środowiskowej oznacza całościowe
ujmowanie środowiska lokalnego, kompleksowe współdziałanie podmiotów w celu
usuwania niepożądanych zjawisk. Zasadniczym celem organizowania środowiska
jest wspomaganie rozwoju. Pojęcie to odnosi się zarówno do osób, jaki i warunków
w jakich one żyją. Celem jest tworzenie wspólnoty, co oznacza przełamanie izolacji
i osamotnienia, budowanie więzi emocjonalnych, a także eliminowanie anonimowości i postaw obojętności w stosunkach sąsiedzkich8. Istnieją dwa podstawowe
warunki udanego zastosowania metody organizacji środowiska:
1. Zapewnienie grupie (społeczności) mobilizacji do rozwiązania problemu albo
do zapobiegania jego powstawaniu;
2. Budowa środowiska przez ludzi, którzy je tworzą.
Istotną metodą jest animacja społeczna. Jej celem jest stymulowanie w grupie
przemian w zakresie systemów wartości oraz wykształcania nowych idei i wzorów

7. A. Kurzeja, Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń, Kraków 2008, s. 92.
8. T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s. 267.
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zachowań wywołujących pozytywne zmiany w jednostce9. Działania animacyjne
ukierunkowane są na to aby nauczyć się akceptować siebie. Pedagog poprzez animację wpływa na losy swoich wychowanków, daje wskazówki jak osiągnąć sukces.
Naczelną zasadą warunkującą sukces tych działań jest traktowanie dziecka z szacunkiem10. Pedagog pracujący z dziećmi na ulicy musi je obserwować, nie może
przeoczyć momentów, gdy może nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem. Ważne, aby
umiał słuchać i rozumiał, co dziecko chce wyrazić.
Specyficzną metodą w pracy z dzieckiem ulicy jest metoda indywidualnego
przypadku. Kontakt nawiązywany jest na ulicy, a kontynuacja ma miejsce w klubie
lub w świetlicy. Praca z indywidualnym przypadkiem polega przede wszystkim
na wspieraniu jednostki, pomocy w kontaktach z rodziną, uzupełnianiu braków
szkolnych. Metoda ta zapoczątkowana została na terenie Stanów Zjednoczonych
przez Mary Richmond i stanowiła „unaukowienie dobroczynności”. Metoda indywidualnego przypadku koncentruje się na jednostce, opiera na dialogu i wymaga
zaangażowania dwóch stron. Procedura została podzielona na trzy etapy: diagnozę, opracowanie planu postępowania, prowadzenie przypadku11. Diagnoza jest
punktem wyjściowym do dalszych działań. Trzeba znaleźć przyczynę stanu rzeczy
nieprawidłowego, niepokojącego, poznać środowiska, w których funkcjonuje jednostka. Często traktuje się diagnozę praktycznie, czyli jako sprecyzowanie problemów jednostki. Opracowanie planu postępowania jest konsekwencją diagnozy, jest
planem pomocy. Opracowujemy w nim odpowiedź na pytanie: kto jest adresatem
naszego oddziaływania, jakich zmian od jednostki oczekujemy, kiedy możemy
spodziewać się pozytywnych zmian w postawie jednostki? Realizacja to etap najdłuższy, w trakcie którego podejmujemy wszystkie założone cele. W metodzie indywidualnego przypadku pomocna może być rozmowa oraz analiza dokumentów.
Kolejna metoda to praca z grupą. Jest to rodzaj spotkania, w którym uczestnicy
wyrażają siebie poprzez emocje. Uczą się współdziałania w grupie, nawiązują kontakt z innymi, a także uczą się rozumieć siebie i modyfikować swoje zachowania.
Metoda ta realizowana w grupie (np. w klubie, na ulicy) pobudza dzieci do wza9.	J. Kargul, Animacja społeczno kulturalna, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna.
Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995, s. 95.
10. J. Tarnowski, Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990, s. 62.
11. T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna…, s. 234.
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jemnej pomocy i wspierania drugiej osoby. W grupie dzieci mają większe szanse
na efektywne rozwiązywanie swoich problemów. W tej metodzie ważne jest aby
pedagog ulicy: nie osądzał bo może spowodować, że dzieci zamkną się w sobie;
był uczciwy, bo to pomaga w budowaniu wzajemnej więzi opartej na zaufaniu;
obserwował aby widzieć jakie relacje panują w grupie i jakie zachodzą w niej interakcje; był wrażliwym i uważnym, podczas dzielenia się swoimi uwagami nie
poruszał tematów czułych dla członków grupy; był elastycznym. W pracy z grupą
nie bez znaczenia jest jej wielkość, charakter, miejsce spotkań, relacje panujące
pomiędzy uczestnikami. Grupa może wywierać pozytywny i negatywny stosunek
na jednostkę, daje oparcie poczucie stabilizacji. Grupy mniejsze wymagają większej aktywności jej uczestników, dają możliwość wykazania się indywidualnością.
Bardzo ważny jest wpływ pedagoga wywierany na rodzinę dziecka. Praca z rodziną będzie wtedy efektywna, kiedy nie zakłóci jej samodzielności i intymności
środowiska rodzinnego. Praca powinna być prowadzona z cała rodziną kompleksowo w sposób ciągły. Praca z rodziną jest wtedy prostsza, kiedy rodzice sami
zgłaszają się po pomoc. Wizyty w domu rodzinnym powinny być uzgadniane wcześniej. Pierwsza wizyta powinna być tak przeprowadzona, żeby wzbudzić zaufanie
i zbudować fundament pod dalszą pracę. Podczas pracy z rodziną pedagog musi
pamiętać o tym, aby dochować tajemnicy zawodowej. Rodziców należy zaprosić,
a nie wzywać, pedagog musi być życzliwy i delikatny, musi umieć obserwować i dostrzegać to co najważniejsze. Istotnym elementem jest mówienie dobrze o dziecku,
zwracanie uwagi na jego mocne strony, docenianie wysiłku, starań i pracy. Pedagog
powinien służyć radą i pomocą w znajdowaniu innych instytucji pomocy rodzinie.

Metodologia badań własnych
Przedmiotem badań określono obszar wiedzy młodzieży z zakresu znajomości
czynników mających wpływ na stawanie się „dzieckiem ulicy”, poziom dostarczanej
przez szkołę wiedzy na temat tego zjawiska oraz organizowanie czasu pozalekcyjnego uczniom. Badania przeprowadzono w marcu 2012 roku. Badaniami objęto
50 losowo wybranych uczniów Gimnazjum im. Konarskiego w Grybowie oraz 50
losowo wybranych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera
w Grybowie. Badana młodzież była w różnym wieku: gimnazjalna w przedziale
wiekowym od 13 do 15 lat, natomiast młodzież licealna w wieku 16-18 lat.
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Sytuacja ekonomiczna uczniów obu szkół jest w znacznej większości dobra.
Znaczna część rodzin utrzymywana jest z pracy zawodowej, niewielka ilość utrzymuje się z gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa rolne prowadzone są przeważnie
przez rodziców uczniów ze środowisk wiejskich na użytek własny i jako dodatkowe
źródło dochodu do pracy zawodowej.
W celu uzyskania odpowiedzi na główny problem badawczy: Jaką świadomość
ma młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym pochodząca ze środowiska miejskiego i wiejskiego na globalny problem „dzieci ulicy” zastosowano jako metodę
badawczą ankietę zawierającą 17 pytań, które dotyczyły:
1. P
 ojęcia „dzieci ulicy”;
2. C
 zynników wpływających na stawanie się „dzieckiem ulicy”;
3. Uwarunkowań istniejących pomiędzy „dzieckiem ulicy”, a młodocianym przestępcą;
4. Ś rodowisk z jakich wywodzą się „dzieci ulicy”;
5. P
 edagogizacji i profilaktyki uczniów w zakresie problemu „dzieci ulicy”;
6. O
 rganizacji zajęć pozalekcyjnych;
7. P
 ostrzegania problemu „dzieci ulicy” wśród rówieśników;
8. Skali zjawiska.
Kwestionariusz ankiety zawierał metryczkę określającą płeć osoby badanej, szkoła do jakiej uczęszcza i miejsce zamieszkania.

Prezentacja i analiza wyników badań
Dokonując analizy kwestionariusza ankiety przeprowadzonych badań stwierdzono,
że 92% wszystkich badanych spotkało się z pojęciem, oraz wie kim są „dzieci ulicy”.
Warto zauważyć, że uczennice częściej odpowiadały, że wcześniej spotkały się z pojęciem dzieci ulicy (56 uczennic na 58 badanych co stanowi 96 %). W przypadku
uczniów na 42 badanych 36 odpowiadało „tak” (co stanowi 85%).
Analizując odpowiedź na drugie pytanie kwestionariusza ankiety zaobserwowano, iż aż 92% badanych odpowiedziało, że wie kim jest „dziecko ulicy”, natomiast
8% respondentów zdeklarowało się, że „nie”. Spośród wszystkich przebadanych 58
uczennic, aż 56% odpowiedziało, że wie kim jest „dziecko ulicy”. Jedna z dwóch
które odpowiedziały, że nie wie kim ono jest pochodziła ze środowiska wiejskiego
i była w wieku gimnazjalnym, natomiast druga pochodziła ze środowiska miej-
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skiego i była w wieku licealnym. Jeżeli chodzi o uczniów, to z 42 przebadanych 6
deklaruje, że nie wie kim jest „dziecko ulicy”. W wieku gimnazjalnym było 4 z nich
i pochodziło ze środowiska miejskiego, natomiast 2 pochodziło ze środowiska
wiejskiego i był w wieku licealnym.
Analiza odpowiedzi na pytanie: Gdzie spotkałeś się wcześniej z pojęciem „dzieci
ulicy”? uwidoczniła, że najwięcej respondentów, aż 62% zaczerpnęło wiedzę na
temat badanego zjawiska z telewizji, z tym że 35% z tej grupy badanych spotkało
się z tym pojęciem wcześniej w szkole. 33% badanych wiedzę z tego zakresu nabyło
od swoich rówieśników. Bardzo niewiele bo tylko 6% spośród badanych spotkało
się z tym pojęciem w domu. Stosunkowo dużo zna temat z prasy (32%).
Znaczna ilość respondentów na pytanie, czy „dziecko ulicy” to dziecko pochodzące z ubogiej rodziny (72%) uważa, że niekoniecznie, jednakże problem dotyczy
w większości dzieci z ubogich rodzin. 17% badanych odpowiadało, że to zjawisko
nie jest związane ze statusem materialnym rodziny, natomiast 11% badanych uważa, że ten problem dotyczy tylko dzieci z ubogich rodzin. Porównywalnie odpowiadała młodzież ze środowisk wiejskich i miejskich, oraz młodzież gimnazjalna
i licealna. 77% młodzieży wywodzącej się ze środowisk wiejskich odpowiadała że
niekoniecznie, ale problem głównie dotyczy dzieci z ubogich rodzin. Natomiast
tak samo odpowiadało 70% młodzieży z miasta.
Analizując odpowiedzi respondentów dotyczące przyczyn stawania się „dzieckiem ulicy” stwierdzono, że zdecydowana większość, bo aż ponad dwie trzecie,
podaje powody rodzinne, czyli brak odpowiedniej opieki ze strony rodziców, innych
członków rodziny lub opiekunów. Kilkunastu respondentów twierdzi, że przyczyną
tego zjawiska są czynniki ekonomiczne, a tylko kilka procent badanych uważa,
że przyczyną może być zły wpływ rówieśników. Bardzo mały procent badanych,
bo zaledwie 3% za powód zostania „dzieckiem ulicy” podaje niewystarczającą
opiekę szkoły.
Z analizy badań wynika, że większość respondentów (63%) uważa że „dzieci
ulicy” to nie koniecznie te pochodzące z rodzin patologicznych. Niewielki procent badanych (5%) twierdzi, że nie pochodzą one z patologicznych rodzin. Jedna
trzecia (32%) z przebadanej młodzieży sądzi, że to właśnie z patologicznych rodzin
pochodzą „dzieci ulicy”.
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Ponad połowa badanych (59%) uważa, że bycie „dzieckiem ulicy” nie musi oznaczać młodocianego przestępcy. „Dzieci ulicy” zawsze mają konflikt z prawem - tak
twierdzi 16% badanych, natomiast dużo bo 25% nie ma zdania na ten temat. Odpowiedzi gimnazjalistów i licealistów są porównywalne.
Połowa badanych respondentów (50%) twierdzi, że „dzieci ulicy” wywodzą
się ze środowisk miejskich. Duża część badanych bo 47% uważa że środowisko
pochodzenia dziecka nie ma znaczenia. Bardzo mało bo tylko troje z badanych
myśli, że „dzieci ulicy” to takie które pochodzą że środowiska wiejskiego. Bardzo
zbliżona jest liczba respondentów twierdzących, że środowisko pochodzenia w tym
aspekcie nie ma znaczenia i respondentów którzy uważają, że głównie są to dzieci
wywodzące się ze środowiska miejskiego.
Znaczna część respondentów tj. 80% utrzymuje, że nigdy nie rozmawiała o zjawisku „dzieci ulicy” ze swoim pedagogiem albo nauczycielem. Tylko trzy osoby
rozmawiały o tym z nauczycielami w szkole. Natomiast 19% deklaruje, że nie pamięta czy pedagog albo nauczyciel poruszał kiedykolwiek ten temat.
Odnośnie znajomości programów profilaktycznych 53% respondentów odpowiedziało, że nigdy nie słyszało o programach profilaktycznych dotyczących zjawiska
„dzieci ulicy”. 37% zadeklarowało, że w ogóle nie interesowało się tą kwestią. Bardzo
mała część ponieważ tylko 10 % odpowiedziało, że słyszało o programach profilaktycznych. Twierdząco odpowiadało czworo gimnazjalistów i sześcioro licealistów,
z tego wśród gimnazjalnej młodzieży twierdząco trzy uczennice, z młodzieży licealnej 5 uczennic i 1 uczeń.
W odpowiedziach na pytanie dotyczące przekazywania wiedzy przez nauczycieli
i pedagogów na temat „dzieci ulicy” dużo więcej respondentów deklarowało, że
w szkole, do której uczęszcza nie przekazywana jest wiedza z tego zakresu. Aż
91% respondentów deklarowało, że ani nauczyciel ani pedagog nie rozmawiają
o tym problemie i nie przekazuje wiedzy z tego zakresu. Twierdząco odpowiadało
sześcioro z przebadanych licealistów i 3 gimnazjalistów.
Analizując odpowiedzi uczniów dotyczące zapewniania przez szkołę warunków
do aktywnego spędzania wolnego czasu poza lekcjami odkryto, iż znaczna część
(74%) uważa, że działania szkoły umożliwiają spędzanie czasu wolnego w sposób
aktywny. Jeżeli chodzi o młodzież gimnazjalną to 30 osób uznało, że szkoła zapewnia im warunki do aktywnego spędzania wolego czasu, a 21 twierdzi, że szkoła nie
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organizuje kółek sportowych czy innych kół zainteresowań. Natomiast większość
uczniów liceum deklarowało (44 osoby), że ich szkoła daje możliwość aktywnego
spędzania czasu poza lekcjami, a tylko pięciu licealistów odpowiedziało, że takich
możliwości nie ma.
Analiza odpowiedzi na pytanie: czy badani w swoim otoczeniu spotykają się ze
zjawiskiem „dzieci ulicy”? uwidoczniła, iż większa część bo 71% odpowiadała, że
nie. Niemal jedna trzecia – 29% wskazywała na to, że w swoim środowisku zauważa
przejawy tego zjawiska. Uważa tak 25% młodzieży pochodzącej ze środowiska
wiejskiego i 32% młodzieży z rejonów miejskich.
Poddając analizie odpowiedzi dotyczące obszarów występowania zjawiska „dzieci
ulicy” stwierdzono, że 8% respondentów odpowiedziało, iż zjawisko to dotyczy tylko krajów biednych; 3% badanych uważa, że dotyczy krajów wysoko ekonomicznie
i gospodarczo rozwiniętych. Natomiast najwięcej, bo aż 89% uważa, że problem
„dzieci ulicy” dotyczy zarówno krajów biednych jak i ekonomicznie rozwiniętych.
Analizując odpowiedzi na pytanie dotyczące wiedzy społeczeństwa na temat
badanego problemu za niepokojące uznano że, aż 61% badanych twierdzi, iż społeczeństwo nie posiada wystarczającej wiedzy dotyczącej tego zjawiska. 28% z nich
nie ma zdania na ten temat, a tylko 11% uważa, że społeczeństwo jest w tym aspekcie wystarczająco wyedukowane. Młodzież pochodząca ze środowiska miejskich
(60%) i wiejskich (61%) uważa podobnie, że społeczeństwo ma za małą wiedzę
w tym zakresie. Różnią się jeżeli chodzi o odpowiedzi twierdzące, że społeczeństwo
wystarczająco dużo wie w tym zakresie: uważa tak 15% młodzieży ze środowiska
wiejskiego, a ze środowiska miejskiego 30%. 7% spośród młodzieży wiejskiej nie
ma zdania w tym zakresie, natomiast spośród młodzieży miejskiej: aż 24%.
Większość spośród przebadanej ankietą młodzieży twierdzi że aspekt materialny
rodziny nie ma znaczenia jeżeli chodzi o problem „dzieci ulicy”: twierdzi tak 64%
młodzieży. Tylko 8% respondentów uważa, że są to dzieci wywodzące się z rodzin
o wysokim standardzie życia. Przeciwnie uważa 28% badanych, twierdząc, że dzieci
te wywodzą się z rodzin wielodzietnych o niskim standardzie życia.
Analiza odpowiedzi respondentów dotyczących poziomu zjawiska „dzieci ulicy”
ukazuje, że znaczna ich część bo aż 68% uważa to zjawisko jako cały czas narastające. Tylko 8% twierdzi, że ono maleje, a 24% myśli, że utrzymuje się cały czas na
jednakowym poziomie.
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Podsumowanie
Problem „dzieci ulicy” jest obecny w rzeczywistości wszystkich krajów świata. Występuje w krajach wysoko rozwiniętych, ale także w tych biedniejszych. Zjawisko to
ma charakter globalny i występuje też w Polsce. Po transformacji ustrojowej o wiele
bardziej wzrosło bezrobocie, zubożenie rodzin i wszystkie towarzyszące temu zjawiska patologiczne. Te czynniki spowodowały zaniedbanie dzieci i ich niedostosowanie społeczne. Teraźniejsza rzeczywistość stawia przed rodzicami duże wymagania
w sferze zawodowej co również nie sprzyja właściwej opiece rodzicielskiej. Dzieci
pozostawione bez opieki wywodzą się z różnych typów środowisk. Jedne pochodzą z rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, inne z rodzin, w których stale
narasta wewnętrzny konflikt z braku zaspokojenia potrzeb. Życie w niedostatku
nie zapewnia dziecku poczucia stabilizacji, nie daje wizji bezpiecznej przyszłości.
Przeprowadzone badania wykazały, że pomimo iż wskazanym problemem zajmuje się wiele organizacji i instytucji społecznych, wiedza o nim wśród badanej
populacji jest mała. Młodzież generalnie deklarowała, że temat nie był poruszany
w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Fragmentaryczne informacje pozyskiwane przypadkowo nie pozwalają na zdobycie choćby w formie ogólnej rzetelnej
wiedzy na temat badanego zjawiska. Równocześnie znaczna część respondentów
wskazuje właściwie, że jest to zjawisko narastające. Mając na względzie powyższe
fakty należy postulować wprowadzenie tego tematu do programu lekcji wychowawczych i zajęć z pedagogiem, a także dążyć do nasilenia działań profilaktycznych przez szkołę i organizacje zajmujące się tą problematyką. Przyczyni się to do
wcześniejszego zdiagnozowania problemu na poziomie środowiska lokalnego, co
umożliwi podjęcie działań przeciwdziałających temu zjawisku.

Streszczenie
Problem społeczny – „dzieci ulicy”
Przedmiotem badań określono obszar wiedzy młodzieży z zakresu znajomości
czynników mających wpływ na stawanie się „dzieckiem ulicy”, poziom dostarczanej
przez szkołę wiedzy na temat tego zjawiska oraz organizowanie czasu pozalekcyjnego uczniom. Przeprowadzone badania wykazały, że pomimo iż wskazanym
problemem zajmuje się wiele organizacji i instytucji społecznych, wiedza o nim
wśród badanej populacji jest mała; dlatego należy postulować wprowadzenie tego
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tematu do programu lekcji wychowawczych i zajęć z pedagogiem, a także dążyć
do nasilenia działań profilaktycznych przez szkołę i organizacje zajmujące się tą
problematyką.
Słowa kluczowe: „dzieci ulicy”, problem społeczny, badania, profilaktyka.

Summary
Social problem – „children of the street”
The subject of research was the knowledge of factors affecting becoming a “street
child” among young people, the level of knowledge concerning this problem supplied at school and the organization of students’ free time after classes. The research
showed that although a lot of organizations and social institutions deal with the
problem, the knowledge of it among young people is insufficient. The problem
should be introduced as the subject of educational lessons, meetings with school
counsellors; moreover, schools and organizations dealing with this issue should
intensify preventive actions.
Keywords: “street children”, a social problem, research, prevention.
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Wpływ form działania na rozwój struktur
organizacji pozarządowych na przykładzie
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Katarzyna Basak1

Wprowadzenie
W wyniku transformacji ustrojowej nastąpiła istotna zmiana w systemie finansowania działalności organizacji pozarządowych. Wcześniej były one dotowane z budżetu, co pozwalało na planowanie i ciągłość prowadzonych form pracy. W nowej
rzeczywistości, dla dobra społeczności lokalnych, istotna stała się współpraca między organizacjami pozarządowymi i samorządami. Dotychczasowe relacje między
tymi sektorami można jednak ocenić jako nieefektywne2, stąd istotna potrzeba
wypracowania form i metod efektywniejszej współpracy. Celowi temu służy lepsza
organizacja i profesjonalizacja centrów zarządzających oraz tworzone i rozwijane
struktury terenowe organizacji. Poniżej przedstawiono rozwój strukturalny i programowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako modelowy przykład dostosowania
organizacyjnego stowarzyszenia do potrzeb społeczeństwa demokratycznego.

Zarząd Główny
Zarząd Główny powoływany jest na Krajowych Zjazdach Delegatów. Liczba jego
członków była zmienna. W 1957 roku w odrodzonym TPD wybrano do Zarządu
25 członków i 7 zastępców oraz 8 osób do Głównej Komisji Rewizyjnej. Najwięcej
powołano podczas IX Zjazdu w 1984 roku, gdyż w Zarządzie zasiadło 92 członków,
a 16 w Głównej Komisji Rewizyjnej.
Do grudnia 1975 roku działalnością Towarzystwa kierowało Prezydium wyłaniane spośród wybranych do Zarządu Głównego. Z powodu ogromu pracy powołano
„Sekretariat” składający się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza generalne-

1. Lic. Katarzyna Basak, magistrantka w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
2.	G. Markowski, Jak poprawić jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową?, „Instytut Spraw Publicznych. Analizy i opinie”, Nr 129. 01.2012, http://
isp.org.pl/uploads/analyses/1484685010.pdf

45

Wpływ form działania na rozwój struktur organizacji pozarządowych...

go, którego zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności, rozwiązywanie spraw
między zebraniami i jednocześnie przygotowywanie materiałów dla Prezydium.
Do V Zjazdu w 1969 roku prezesem Zarządu Głównego w czterech kadencjach
był Stanisław Tułodziecki, wyróżniony tytułem Honorowego Prezesa. Na jego następcę wybrano Stefana Wojtasia, a w 1972 roku na VI Zjeździe – prof. Jerzego
Wołczyka. Kolejnym prezesem wybranym podczas VII i VIII Zjazdu w roku 1975
i 1979 został Waldemar Winkiel, który w trakcie sprawowania swej funkcji objął
stanowisko sekretarza NK ZSL. W 1981 roku złożył rezygnację, ale członkiem
Prezydium pozostał do końca kadencji. Nowym prezesem od maja 1981 roku
wybranym poprzez IX i X Zjazd z 1984 i 1988 roku był Leszek Gomółka, a po
nim powołana w 1991 roku - Jadwiga Staręga-Piasek i następnie Sławomir Izak3.
W chwili obecnej urząd ten pełni kolejną już kadencję Wiesław Kołak4. Wiceprezesi
odrodzonego TPD to: Stanisław Papuziński, Teodor Kaczyński, Maria Łopatkowa,
Wojciech Pokora, Ludwik Pawłowski, Alicja Szlązakowa, Leszek Gomółka, Jerzy
Klima, Jerzy Serejski, Krystyna Kruszko, Maria Oleksicka, Stanisław L. Stadniczeńko i Zygmunt Pyszkowski. Stanowisko sekretarzy generalnych pełnili: Maria
Kuzańska, Leszek Gomółka, Bohdan Tracewski (przez 17 lat), Sławomir Izak i Mirosław Kędzierski. Skarbnikami byli: Edward Milas, Stanisław Leśniewski, Tadeusz
Strzałkowski, Michał Wierzchoń, Władysław Wawrzynowski, Stanisław Pichula,
Krzysztof Koman i Grażyna Kalińska. Funkcję przewodniczących Głównej Komisji
Rewizyjnej sprawowali: Janina Barcikowska, Kazimierz Figat, Teodor Kaczyński,
Arkadiusz Wireński, Alojzy Bieczek i Henryk Romańczuk5.
Pierwsze komisje specjalistyczne powstawały przy Zarządach Głównych już od
1926 roku. Była to m.in. „Komisja Wydawnicza”, która zajmowała się wydawaniem
pozycji rozpowszechniających wiedzę na temat opieki i wychowania dzieci. W 1927
roku powołano Komisję Medyczno-Pedagogiczną dbającą o wychowanie i zdrowie
dzieci znajdujących się w domach dziecka oraz na koloniach. Reprezentowali ją: dr
Aleksander Landy, dr Bronisława Dłuska, dr J. Szustrowa i Antonina Szererowa.
W tym samym roku utworzono także Radę Pedagogiczną ukierunkowującą prace
3. B. Tracewski, Przyjaciele dzieci, Warszawa 1997, s. 52.
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. 8.
5. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 52-53.
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wychowawcze przedszkoli, ognisk i klubów dziecięcych. Działali w niej: Tomasz
Arciszewski, Wanda Pożaryska i Władysław Kunicki. Wiele komitetów, komisji,
sekcji, fundacji, placówek i kół powstało tuż po wojnie, a ich działalność była różnorodna i bardzo zmienna. Były one i są podporą działalności Zarządu Głównego.
Niektóre działały lub działają do dnia dzisiejszego m.in.:
– Komisja zdrowia – podejmuje kwestię oświaty i opieki zdrowotnej, żywienia
i bezpieczeństwa dzieci, kolonii zdrowotnych;
– Komisja ds. czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajmuje się samorządami dzieci
i młodzieży, wypoczynkiem wakacyjnym, placami zabaw, ogniskami i świetlicami;
– Komisja upowszechniania kultury pedagogicznej – propaguje wiedzę z zakresu
wychowania dzieci pośród rodziców i społeczeństwa;
– Komisja ds. opieki indywidualnej – połączona z Komisją upowszechniania kultury
pedagogicznej, utworzyła Komisję pomocy dziecku i rodzinie. Pomaga dzieciom
z rodzin nie spełniających się w aspekcie wychowawczym i opiekuńczym;
– Komisja adopcyjno-opiekuńcza – obejmuje swym działaniem dzieci osierocone
i zagrożone sieroctwem, rozwijając przy tym działalność rodzinnych form opieki
i wychowania;
– Komisja historyczna – zajmuje się gromadzeniem materiałów archiwalnych Zarządu Głównego, utrzymaniem tradycji Towarzystwa i rozpowszechnianiem
dorobku społecznego polskich pedagogów. W spełnianiu tych zadań wspomaga
również zarządy wojewódzkie;
– Komisja organizacyjna – zajmuje się organizacją i aktywizacją działań wszystkich
ogniw Stowarzyszenia, pozyskiwaniem członków, a także akcją sprawozdawczo-wyborczą i sprawami pracowników. Komisją kierują sekretarze generalni,
w kwestiach prawnych pomocą służy radca;
– Komisja finansowa – czuwa nad właściwym przebiegiem działalności finansowej
i dba o gromadzenie środków na rzecz Towarzystwa. Przez pewien okres zadania
te pełniła Komisja organizacyjna6;
– Polska Sekcja Międzynarodowej Federacji Wspólnot Dziecięcych (FICE) – koncentruje się na dzieciach, które z różnych powodów, czasowo lub na stałe musiały

6. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 53-55.
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przebywać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Aktualne zadania sekcji
są realizowane w ramach Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego;
– Polski Komitet ds. Wychowania Przedszkolnego (OMEP) – zajmuje się sprawami
dotyczącymi dzieci w wieku od 0 do 8 lat7;
– Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – zajmował się działaniem na rzecz
osób upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin. Początkowo był członkiem Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo, ostatecznie usamodzielnił się i zmienił nazwę na Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym;
– Polski Zespół do Badań Naukowych nad Upośledzeniem Umysłowym – organizował seminaria i sympozja oraz prowadził badania, którym przewodniczył
prof. Ignacy Walda. Przez pewien czas działał jako członek Międzynarodowego
Stowarzyszenia ds. Badań Naukowych nad Upośledzeniem Umysłowym;
– Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych – zajmowała się organizacją sportu
i olimpiad dla upośledzonych umysłowo, działała samodzielnie;
– Fundusz „Dać Szansę” – pozyskiwał środki niezbędne dzieciom upośledzonym
umysłowo, następnie usamodzielnił się8;
– Komitet Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka – powstał w 1946 roku z inicjatywy
działaczy RTPD oraz uratowanych od zagłady wychowanków i współpracowników Janusza Korczaka. Był pierwszym Komitetem Korczakowskim na świecie,
a jego przewodniczącym został Stanisław Żemis9. Kolejne utworzono m.in. we
Francji, Izraelu, RFN i innych państwach10. W 1948 roku w wyniku decyzji władz
politycznych ruch ten zawieszono. Stanisław Tułodziecki doprowadził jednak
w 1957 roku do przywrócenia działalności, co pozwoliło w 1978 roku w trakcie
obchodów setnej rocznicy urodzin Korczaka nadać mu nową nazwę – Polski
Komitet Korczakowski11. Celem Komitetu była popularyzacja postaci patrona
oraz jego pedagogicznego i literackiego dorobku. W ramach jego działalności
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI
wieku, t. 6, Warszawa 2007, s. 741.
8. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 55-56.
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia...., s. 741.
10. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 291.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia..., s. 741.
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już w latach czterdziestych zainicjowano wiele prac upamiętniających dzieła
J. Korczaka, m.in. ufundowano stypendia dla młodzieży chcącej poświęcić się
pracy z dziećmi w domach dziecka. Zakładom wychowawczym w Bartoszycach
nadano nazwę „Korczaków”, postawiono pomnik w Warszawie, a także zekranizowano korczakowską powieść Król Maciuś I. Ważną rolę upowszechniającą
odegrał 1962 rok ogłoszony Rokiem Korczakowskim. Odbyło się wtedy wiele
zjazdów i spotkań dla dzieci, wychowawców oraz nauczycieli placówek noszących
imię Korczaka, z którymi Komitet stale współpracował. Organizowano sympozja
i konferencje z udziałem lekarzy, socjologów, psychologów i pisarzy mające na
celu stworzenie partnerskich relacji między dorosłymi, a dziećmi. Prowadzono
działania na rzecz dzieci z innych krajów m.in. Niemiec i Izraela. Podjęto liczne
prace badawcze i teoretyczne nad dorobkiem korczakowskim i następnie je upubliczniono. Utworzono Ośrodek Dokumentacji i Badań zwany „Korczakianum”,
który zgromadził dokumenty, listy, fotografie, eksponaty oraz inne materiały
dotyczące życia Korczaka. Ze względu na wspólne założenia pedagogiczne i społeczne dotyczące dzieci istniała ścisła więź między „korczakowcami”, a TPD.
Działacze Towarzystwa włożyli sporo zaangażowania w popularyzację i kontynuację pracy Korczaka. Przez ponad 20 lat funkcję przewodniczącej Polskiego
Komitetu Korczakowskiego pełniła Alicja Szlązakowa, w chwili obecnej jest nią
prof. Jadwiga Bińczycka12;
– Komitet Przyjaciół Dzieci im. Kazimierza Jeżewskiego – znacznie przyczynił się
do rozwoju rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym, w tym rodzinnych domów dziecka. Zainicjował organizowanie Wiosek Dziecięcych w Polsce13;
– Krajowy Komitet Ruchu Bezpieczeństwa Drogowego „Stop! Dziecko na Drodze” –
zajmuje się działalnością dotyczącą bezpieczeństwa drogowego dzieci i młodzieży
organizując różnorodne formy zapobiegania wypadkom14;
– Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – zajmuje się edukacją dzieci
i młodzieży chorych na cukrzycę oraz ich rodziców;

12. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 292-297.
13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia..., s. 741-742.
14. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 56.
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– Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo – swoją działalnością
doprowadził do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkół,
przedszkoli i żłobków;
– Komitet Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej – przyczynił się do uruchomienia produkcji żywności bezglutenowej w Polsce oraz zorganizowania jej
właściwej dystrybucji;
– Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego
– zajmuje się specjalistyczną działalnością chroniącą dzieci przed sieroctwem
i niedostosowaniem społecznym15;
– Polski Komitet Audio-fonologiczny – starał się o zapewnienie właściwych warunków rewalidacji dla dzieci z uszkodzonym słuchem, utworzył fundusz „Pomóżmy im słyszeć”;
– Społeczny Fundusz Pomocy Dzieciom – zbierał środki na rzecz najuboższych
dzieci16;
– Koło Rodziców Rodzinnych Domów Dziecka, Krajowe Koło Pomocy Dzieciom
z Rozszczepem Wargi i Podniebienia, Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Wrodzoną Łamliwością Kości, Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
– wypracowały i rozpowszechniły wiele pionierskich form działalności, których
część na stałe wprowadzona została w systemie służby zdrowia, opieki i edukacji.
Działalność ta zmieniła i zintegrowała dzieci uczestniczące coraz częściej w kulturze, sporcie oraz turystyce17;
– Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – miał swój udział w powołaniu Centralnego Banku Informacji o Dzieciach Zakwalifikowanych do Rodzin Przybranych. Przez wiele lat działalnością Ośrodka kierowała dr Barbara Passini, obecnie
funkcję dyrektora sprawuje Monika Jagodzińska18;
– Biuro Korespondenta Międzynarodowej Organizacji Służb Społecznych (JSS) –
pomaga dzieciom, których co najmniej jeden z rodziców przebywa za granicą;

15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia..., s. 740-741.
16. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 57.
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia..., s. 741.
18.	B. Passini, 10 lat Krajowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD, „Przyjaciel Dziecka” 1999,
nr 1-3, s. 22.

50

Katarzyna Basak

– Biuro Obsługi Stowarzyszeń i Fundacji – organizuje szkolenia i doradza w sprawach dotyczących finansów, księgowości, prawa i problemów organizacyjnych19;
– Ośrodek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Helenowie – powstał w 1922 roku
na terenie Międzylesia i od samego początku spełniał ważną rolę w działalności
społecznej20. W okresie międzywojennym służył dzieciom osieroconym oraz
żyjącym w skrajnej nędzy. Gromadził w ciągu roku około 80 dzieci w wieku od
2-16 lat, których zdecydowana większość posiadała braki w nauce. Podstawowe
założenia wychowawcze, właściwy dobór personelu oraz stały kontakt działaczy
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Helenowem wypracowały innowacyjny charakter Ośrodka, odmienny od większości zakładów wychowawczych
działających w tamtych latach. Opiekunowie starali się dobrze poznać dzieci.
Prowadzili w tym celu liczne obserwacje, rozmowy, czasem ankiety. Mogli w ten
sposób odpowiednio dostosować formy pracy do możliwości i potrzeb każdego
dziecka21. Helenowski system wychowawczy charakteryzowała swoboda i kolektywizm uwarunkowany samorządnością dzieci i młodzieży. Rozwijano nietypowe
zasady współżycia dzieci w grupie i z personelem pedagogicznym22. Wychowankowie dbali o porządek, brali udział w przygotowywaniu posiłków i w pielęgnacji
ogrodu, przez co praca stała się cenioną i trwałą częścią procesu wychowawczego.
Dzieci uczyły się oszczędzania – w tym celu powołano „Kasę Oszczędności”,
która przechowywała zarobione pieniądze. Ośrodek w pracy wychowawczej niejednokrotnie wzorował się na doświadczeniach innych placówek i na dorobku
Janusza Korczaka. W 1944 roku w wyniku działań wojennych, wszystkie budynki
„Helenowa” uległy całkowitemu zniszczeniu23. Inicjatywa odbudowy pojawiła się
w 1957 roku. Do działań renowacyjnych włączyło się wielu znanych naukowców,
przedstawicieli organizacji społecznych i władz państwowych, a w głównej mierze działacze TPD oraz dawni wychowankowie i pracownicy placówki24. Uru19. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 57-58.
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia..., s. 742.
21. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 302-303.
22.	M. Balcerek, Historyczny rozwój tendencji wychowawczych TPD, Pedagogika Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1975, s. 38.
23. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 304-306.
24. Tamże, s. 307-308.
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chomiony Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci sprawiających
poważne trudności wychowawcze prowadził reedukację, terapię wychowawczą,
współpracował ze szkołą i rodziną25. Był pierwszym ośrodkiem w kraju, który
zatrudniał psychologa i asystenta społecznego do pracy z dziećmi i ich rodzinami26. „Helenów” wypracował nowatorskie koncepcje i metody pracy mające
pomóc dzieciom z dysleksją i dysgrafią27. Stworzył logopedyczne i reedukacyjne
gabinety, w których pracowali wykwalifikowani specjaliści. W latach osiemdziesiątych utworzono dział wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym28. Placówka zajmuje się również dziećmi z uszkodzeniami
ośrodkowego układu nerwowego, m.in. prowadzi terapię integracji sensorycznej,
rehabilitację indywidualną, hipoterapię, hydroterapię i terapię logopedyczną.
Przy Ośrodku funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz internat dla dzieci zamiejscowych. W Helenowie
organizowane są też różnorodne formy wypoczynku wakacyjnego. Już w latach międzywojennych odbywały się tu pierwsze kolonie zdrowotne i rodzinne
turnusy rehabilitacyjne29. Dyrektorami placówki byli: Stanisława Rączkówna,
Leszek Gomółka, Halina Garlicka, Wiesław Kołak, Witold Lewandowski i Wojciech Stojanowski. Obecnie jest nim Zbigniew Drzewiecki. „Helenów” to miejsce
zdobywania wiedzy wielu studentów psychologii i pedagogiki. W latach 60-tych
uruchomiono Ośrodek Kształcenia Kadr Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który
szkolił działaczy i pracowników TPD z całego kraju. Jego pracą kierował Tadeusz
Mioduszewski. W 1973 roku powstało dwuletnie, zaoczne Studium SpołecznoPedagogiczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Powołane przez Zarząd Główny,
kształciło pracowników i działaczy TPD w zakresie pedagogiki opiekuńczej.
Pod koniec lat 80-tych Studium otrzymało uprawnienia państwowe, otworzono
wówczas dwa kierunki: Wydział Profilaktyki Społecznej dający kwalifikacje do
pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin niewydolnych oraz Wydział Wieloprofilowego Usprawniania przygotowujący do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
25.
26.
27.
28.
29.
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ruchowo. Dzięki uzyskaniu patronatu Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej wzrósł poziom nauczania, a kadra szkoleniowa wzbogaciła
się o nowych wykładowców. W 1992 roku Studium przekształcono w zaoczne,
trzyletnie Kolegium Kształcenia Zawodowego, które oprócz TPD prowadziła
WSPS. Kolejna reforma z 2000 roku powołała Kolegium Edukacji Specjalnej,
które w 2002 roku przekształcono w Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie30.
Słuchacze otrzymywali dyplom licencjata31. Kolegium opierało się na tradycji
Towarzystwa i dorobku Studium. Uczelnia wykształciła wiele setek osób. Jej długoletnim dyrektorem był dr Wojciech Gasik. Kolegium zakończyło działalność
dydaktyczną 30 września 2012 roku32;
– Fundacja „Przekreślony Kłos” – stworzona z myślą o dzieciach będących na
diecie bezglutenowej;
– Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym „Nadzieja”.
W zebraniach Zarządu Głównego uczestniczą wszyscy członkowie Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz prezesi zarządów wojewódzkich przyśpieszając w ten
sposób przepływ informacji. W latach 70. i 80. organizowano Krajowe Narady Aktywu, na których odbywały się bezpośrednie konsultacje między ZG, a działaczami
szczebli terenowych. Zjazdy Krajowe ustalały podstawowe kierunki pracy Zarządu
Głównego, który koncentrował się na rzecznictwie spraw dzieci, ulepszaniu działalności TPD we wszystkich ogniwach oraz stwarzaniu jak najlepszych warunków
ekonomicznych i społecznych zapewniających efektywne funkcjonowanie Organizacji. ZG niejednokrotnie apelował do społeczeństwa, władz i innych organizacji
w ważnych sprawach dotyczących dzieci.
Ważną rolę upowszechniającą, informacyjną a zarazem instruktażowo-szkoleniową spełniały publikacje Towarzystwa. Od 1957 roku Zarząd Główny wydaje
miesięcznik Przyjaciel Dziecka. Ukazało się też wiele innych czasopism, biuletynów
i broszur. Szereg pozycji napisali działacze Stowarzyszenia.
Zarząd Główny pozyskiwał sojuszników, nawiązywał i rozwijał współpracę ze
wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób mogli pomóc dzieciom. Zawierał liczne

30. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 312-315.
31. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), [w:], T. Pilch (red.), Encyklopedia..., s. 742.
32. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 315-316.
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porozumienia, a ich rezultatem były ważne uprawnienia i wsparcie finansowe pomocne w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Za pośrednictwem Polskiego
Komitetu Współpracy z UNICEF i Krajowego Komitetu Dziecka FJN rozwiązano
wiele spraw dziecięcych zaistniałych w latach 80-tych. ZG nawiązywał kontakty z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Dzięki rozwijającej się
współpracy TPD korzystało ze światowych doświadczeń i osiągnięć naukowych
dotyczących wychowania, opieki, leczenia i rehabilitacji dzieci. Nie bez znaczenia był stosunek władz politycznych i administracyjnych państwa wobec TPD.
Dlatego Zarząd Główny inicjował spotkania z przewodniczącymi Rady Państwa,
premierami, wicepremierami, marszałkami sejmu i ministrami, których decyzje
niejednokrotnie wpływały na sytuację dzieci. ZG stale dbał, aby w Organizacji panowały dogodne warunki dla wszystkich pragnących poświecić się służbie dziecku.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma swój symbol graficzny przedstawiający dłoń
dziecka na tle dłoni dorosłego z napisem „Przyjaciel Dziecka”. Ustanowiony przez
Zarząd Główny jest symbolem ufności dziecka, a zarazem serdeczności, życzliwości
i pomocy dorosłego. Osobom najofiarniejszym w pracy na rzecz dzieci przyznawane są odznaki „Zasłużonego Działacza TPD”, „Odznaka Przyjaciel Dziecka” oraz
„Medal dr Henryka Jordana”. Wyróżnieniem dla organizacji, instytucji i zakładów
pracy jest „Dyplom Przyjaciela Dziecka”33.

Oddziały regionalne i okręgowe
Pierwsze ogniwa wojewódzkie powoływano po ukończeniu II Wojny Światowej. Ich
liczba odpowiadała liczbie województw. Zarządy wojewódzkie i komisje rewizyjne
powoływali delegaci ogniw terenowych zgromadzeni na zjazdach wojewódzkich.
Ponadto ustalali ramowe programy dotyczące działalności TPD w obrębie województw oraz wybierali zarządy wojewódzkie i wojewódzkie komisje rewizyjne.
Działalność zarządów wojewódzkich koncentrowała się na rozwoju sieci ogniw
terenowych, udzielaniu pomocy zarządom gminnym, miejsko-gminnym, miejskim
i dzielnicowym (a przed reformą oddziałom powiatowym) w realizacji ich zadań
wobec kół. Wspierały je w bezpośredniej działalności opiekuńczo-wychowawczej
z dziećmi i rodzicami. Organizowały akcje, prowadziły działalność w skali wo33. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 58-64.
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jewództwa. Były to przede wszystkim działania, które przekraczały możliwości
ogniw terenowych.
Dla zapewnienia właściwego poziomu działalności, jej rozwoju, usprawniania,
zrealizowania określonej akcji, a także stworzenia dla członków zarządu oraz osób
spoza niego, szerszej i ukierunkowanej oferty społecznej działalności, która byłaby
zgodna z ich przygotowaniem profesjonalnym, zainteresowaniami i możliwościami – zarządy wojewódzkie powoływały doraźne i stałe zespoły, sekcje, komisje
i komitety problemowe. Ta forma organizacji działalności społecznej występuje
także w kołach i zarządach miejskich i dzielnicowych prowadzących szerszą działalność. Jednak dopiero od szczebla zarządów wojewódzkich stała się nieodłącznym
elementem ich działalności.
Najczęściej powoływane komisje to: komisja ds. czasu wolnego dzieci i młodzieży
(zajmująca się wakacyjnym wypoczynkiem, samorządnością dzieci, świetlicami,
ogniskami, placami zabaw itp.), ds. pracy z rodziną (opieka nad dziećmi rodzin
niewydolnych, podnoszenie poziomu kultury pedagogicznej rodziców i społeczeństwa), ds. zdrowia (kolonie zdrowotne, oświata zdrowotna itp.), ds. organizacyjno
– finansowych (pozyskiwanie członków, organizacja działalności społecznej, pozyskiwanie środków finansowych i materialnych itp.) Poza tym były powoływane
wojewódzkie sekcje Polskiego Komitetu Wychowania Przedszkolnego (OMEP) –
zajmujące się sprawami dzieci do lat siedmiu, wojewódzkie sekcje Polskiej Sekcji
FICE (resocjalizacja, pomoc dzieciom z placówek opieki całkowitej), Wojewódzkie
Komitety Ruchu Bezpieczeństwa Drogowego „Stop! Dziecko na Drodze”. Zespoły
były źródłem inspiracji, opinii, a także ogniwami bezpośrednio angażującymi się
w realizację zadań przyjętych przez zarząd. Liczba, rodzaje, aktywność tych zespołów była różna i w ciągu lat zmienna.
Przy zarządach wojewódzkich funkcjonowały też, zwłaszcza od lat osiemdziesiątych poczynając, wojewódzkie koła specjalistyczne, zajmujące się różnymi grupami
dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Oprócz komisji organizacyjno – finansowych przy zarządach wojewódzkich
powoływano w latach osiemdziesiątych Wojewódzkie Komitety „Społecznego
Funduszu Pomocy Dzieciom”.
Jednym z ważniejszych zadań zarządów wojewódzkich było szkolenie działaczy
i pracowników Towarzystwa. Obejmowało ono działaczy: zarządów gminnych,

55

Wpływ form działania na rozwój struktur organizacji pozarządowych...

miejskich, miejsko – gminnych, dzielnicowych (prezesów, skarbników i innych,
jak również osoby zajmujące się wybranymi kierunkami działalności, np. opiekunów indywidualnych, opiekunów samorządów podwórkowych, organizatorów
i wychowawców wakacyjnego wypoczynku, organizatorów pedagogizacji rodziców,
instruktorów młodzieżowych).
Zarządy wojewódzkie prowadziły dwie specjalistyczne placówki: Wojewódzkie
Ośrodki Wychowania Środowiskowego (WOWŚ) oraz Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze (OAO)34.
Po reformie administracyjnej w 1999 roku dotychczasowe Zarządy Wojewódzkie przekształcono w Oddziały Okręgowe (część w Powiatowe), a w siedzibach
nowych województw w pierwszych latach XXI wieku utworzono 16 Oddziałów
Regionalnych. Liczba Oddziałów Okręgowych w roku 2012 wynosiła 25 jednostek
organizacyjnych35.

Oddziały powiatowe, gminne, miejskie (dzielnicowe)
Do czasu istnienia powiatów, Towarzystwo posiadało zarządy oddziałów powiatowych. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych było 389 zarządów powiatowych.
Na każdy oddział przeciętnie wypadało ponad 1400 członków i 40 kół. Tylko nieliczne oddziały posiadały własne lokale. Większość oddziałów miała swoje siedziby
w pomieszczeniach użytkowanych wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami
społecznymi. Były też oddziały, które swoje lokum miały w mieszkaniach prywatnych członków zarządów lub instruktorów.
Na zarządach oddziałów spoczywał główny ciężar rozwoju ruchu przyjaciół
dzieci na terenie powiatu (dzielnicy). Od zaangażowania, umiejętności, pozycji
społecznej ich działaczy i instruktorów zależały wyniki działalności w zakresie
organizacji nowych kół i pozyskiwania członków. Zarządy oddziałów pomagały
kołom w ich pracy. Wspierały je także finansowo. Były organizatorami szkolenia
działaczy z kół, przede wszystkim poprzez stworzenie warunków dla wymiany
doświadczeń. Prowadziły też działalność opiekuńczo-wychowawczą, organizowały

34. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 45-52.
35.	http://warszawa.tpd.org.pl/pl/struktura-tpdzg/dokumenty-tpd-zg.html, Sprawozdanie merytoryczne TPD za rok 2012, meryt2012.pdf, s. 6, pobrano 28.02.2014 r.
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akcje, które przekraczały możliwości kół. Dążyły do stworzenia na szczeblu powiatu (dzielnicy) właściwego klimatu wokół dzieci i Towarzystwa. Pomagały kołom
w nawiązaniu i rozwoju współdziałania z placówkami, instytucjami i organizacjami
społecznymi zajmującymi się dziećmi i rodziną36.
Reforma administracji państwowej z 1975 roku zlikwidowała trójstopniowy podział terytorialny państwa. Zniesione zostały powiaty. Podstawowymi jednostkami
administracyjnymi stały się: gminy, miasta – gminy, miasta, dzielnice.
Towarzystwo szybko i sprawnie dostosowało swą strukturę do zmienionej struktury państwa. W roku ogłoszenia reformy zarządy gminne TPD istniały już przy
większości gmin. W końcu 1978 roku było ogółem 2357 ogniw szczebla gminnego
TPD – w tym 1546 zarządów gminnych, 527 miejsko – gminnych, 260 miejskich
i 24 dzielnicowe. Zarządy oddziałów powiatowych zostały zlikwidowane.
Przed zarządami gminnymi stanęły te same zadania wobec rozwoju ruchu przyjaciół dzieci, kół, które realizowane były przez zarządy oddziałów powiatowych
(dzielnicowych). Zarządy gminne działały bliżej dziecka i posiadały pełniejszą
znajomość jego potrzeb. Miały ułatwione współdziałanie w sprawach dzieci ze
szkołami i urzędami gminnymi, opieką społeczną, lokalnymi zakładami pracy
i organizacjami społecznymi. Jednak możliwości gmin m.in. finansowe, materialne
były z reguły mniejsze niż dawnych powiatów.
W lepszej sytuacji znalazły się zarządy miejskie i dzielnicowe, gdyż ich składy osobowe były liczniejsze, bardziej zróżnicowane zawodowo, z większą liczbą
specjalistów od spraw opieki, wychowania i zdrowia dzieci. Niektóre zatrudniały
pracowników i posiadały własne lokale37.
Na koniec 2012 roku funkcjonowało: 70 zarządów powiatowych, 78 miejskich
i 136 gminnych (miejsko-gminnych, dzielnicowych)38.

Koła TPD
Podstawową terenową jednostką organizacyjną (ogniwem) Towarzystwa jest koło
przyjaciół dzieci skupiające co najmniej 5 zainteresowanych osób, w szczególno36. B. Tracewski, Przyjaciele…, s. 41-42.
37. Tamże, s. 42-43.
38.	http://warszawa.tpd.org.pl/pl/struktura-tpdzg/dokumenty-tpd-zg.html, …meryt2012.pdf, s.
6, pobrano 28.02.2014 r.
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ści w środowisku zamieszkania lub pracy, w szkołach i placówkach oświatowych,
opiekuńczych, zdrowotnych. Koła specjalistyczne skupiają osoby o jednorodnych
kierunkach zainteresowań i działań:
– podejmujące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
(niepełnosprawnych ruchowo, z cukrzycą, na diecie bezglutenowej, upośledzonych umysłowo, z rozszczepem wargi i podniebienia, z łamliwością kości oraz
z innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami),
– realizujące na rzecz dzieci specjalistyczne zadania artystyczne, naukowe, sportowe, turystyczne i inne.
Lata siedemdziesiąte to okres intensywnego rozwoju kół przyjaciół dzieci przy
placówkach oświatowych. Koła powstawały przy przedszkolach, szkołach, domach
dziecka, przy poradniach wychowawczo – zawodowych, inspektoratach oświaty
i kuratoriach. Lata osiemdziesiąte to z kolei okres intensywnego rozwoju kół specjalistycznych, zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
Działalność Towarzystwa w okresie stanu wojennego nie została zawieszona.
Stowarzyszenie pozyskało sponsorów zagranicznych. Towarzystwo posiadało już
doświadczenia w organizacji pomocy dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle
chorym, a mianowicie upośledzonym umysłowo i chorym na cukrzycę. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych działało już ponad 400 kół pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i przewlekle chorym, które skupiały około 70000 członków,
głównie rodziców. W tę działalność włączyło się ponad tysiąc lekarzy, psychologów,
pedagogów, rehabilitantów i pielęgniarek.
W latach osiemdziesiątych zaczęły też powstawać koła nietypowe dla organizacji
ludzi dorosłych, a mianowicie młodzieżowe koła TPD. Część wychowanków Towarzystwa, wkraczając w okres młodzieńczy, odkrywała w sobie potrzebę zajmowania
się dziećmi młodszymi. Statut z 1985 roku przyznał Towarzystwu prawo do organizowania młodzieżowych kół TPD. Działało 80 kół skupiających kilkaset członków.
W Zarządzie Głównym zostały wyodrębnione specjalne komórki do wspomagania rozwoju i działalności kół. Jedna pracowała pod kierunkiem Stefanii Czerwińskiej i zajmowała się kołami w miastach, druga, pod kierunkiem Edwarda
Milasa, kołami wsi. Był to jeden z wyrazów oceniania roli kół w rozwoju ruchu
przyjaciół dzieci w Polsce39.
39. B. Tracewski, Przyjaciele..., s. 34-41.
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Na koniec 2012 roku działało 1810 Kół TPD (1290 w miastach i 520 na wsiach)
zrzeszających 62 155 członków40.

Podsumowanie
Okres ostatnich lat był trudny dla organizacji, które po transformacji ustrojowej
musiały dostosować swoje struktury i założenia programowe do zasad państwa
demokratycznego i gospodarki wolnorynkowej. Wiele z nich zawiesiło działalność,
część została rozwiązana, ale znaczna ilość, w tym również Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, sprostała nowym wymogom – głównie dzięki wielkiemu zaangażowaniu
działaczy społecznych. Towarzystwo nigdy nie ograniczyło wykonywania zadań
statutowych, równocześnie ucząc się funkcjonowania w nowej rzeczywistości i dostosowując do niej organizacyjnie.
TPD dąży do tego aby kontynuować i rozwijać stałe formy pracy służące dzieciom
i rodzinom oraz popularyzować ośrodki pracy środowiskowej, które – jako placówki wielofunkcyjne – mogą bardzo skutecznie rozwiązywać rozmaite problemy
opiekuńcze i wychowawcze. Ważne jest również rozwijanie partycypacji TPD w lokalnym systemie działań opiekuńczych w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Aktywność i działanie niezależnych organizacji pozarządowych jest podstawą
sprawnie działającej demokracji lokalnej i budowania lokalnej wspólnoty. Konieczne jest jednak, aby to co specyficzne, tradycyjne, lokalne czy regionalne, uzupełnione zostało poprzez wykorzystanie sprawdzonych doświadczeń i modeli, a także
inwestowanie nie tylko w infrastrukturę techniczną, ale i w kapitał ludzki, co stanie
się podstawą rozwoju lokalnego.

Streszczenie
Wpływ form działania na rozwój struktur organizacji pozarządowych na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
W wyniku transformacji ustrojowej nastąpiła istotna zmiana w systemie finansowania działalności organizacji pozarządowych. Wcześniej były one dotowane
z budżetu, co pozwalało na planowanie i ciągłość prowadzonych form pracy. W nowej rzeczywistości, dla dobra społeczności lokalnych, istotna stała się współpraca
40.	http://warszawa.tpd.org.pl/pl/struktura-tpdzg/dokumenty-tpd-zg.html, …meryt2012.pdf, s.
5, pobrano 28.02.2014 r.
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między organizacjami pozarządowymi i samorządami. Celowi temu służy lepsza
organizacja i profesjonalizacja centrów zarządzających stowarzyszeń oraz tworzone
i rozwijane ich struktury terenowe. W artykule przedstawiono rozwój strukturalny
i programowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako modelowy przykład dostosowania organizacyjnego stowarzyszenia do potrzeb społeczeństwa demokratycznego.
Słowa kluczowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, struktura organizacyjna, transformacja ustrojowa, demokracja, samorząd.

Summary
The effect of forms of action on the development of structures of non-government organisations on the example of the Association of Friends of Children
As a result of the political transformation there has been a significant change in the
system of financing activities of NGOs. Previously, they were subsidized from the
budget, which allowed for planning and continuity of forms of work. In the new
reality, for the benefit of local communities, cooperation between NGOs and local
authorities has become essential. This objective is supported by better organization
and professionalization of management centers and associations and their regional
structures. The article presents the structural and programmatic development of
the Association of Friends of Children as a model of organizational adaptation of
an association to the needs of a democratic society.
Keywords: Association of Friends of Children, an NGO, association, organizational
structure, political transformation, democracy, self-government.
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Charakterystyka zadań jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce
Radosław Kamiński1
Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz
publicznych.
Typologia zadań samorządu dokonywana jest według rozmaitych kryteriów.
Według klasycznych teorii samorządu zadania dzielą się na własne i zlecone. Klasyfikacja ta podtrzymana została w rozwiązaniach przyjętych w III Rzeczypospolitej.
Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ustawodawca
wprowadził podział zadań na własne i zlecone2. Podział ten podtrzymała Konstytucja RP stanowiąc, że „zadania publiczne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty
samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne”3. Jednocześnie ustanowiła także, iż „jeżeli wynika to z uzasadnionych
potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób
1.	Dr Radosław Kamiński, adiunkt w Katedrze Procesów Społecznych Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2.	Art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95;
tekst jednolity: Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 z późn. zm.); Obecny tytuł ustawy – o samorządzie
gminnym – stosownie do art. 10 ustawy z dnia 29.12.1998r. (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126)
niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 nr 175 poz. 1457) z dniem rozpoczęcia
kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której
ustawa zmieniająca została ogłoszona. Dyskusje na temat klasyfikacji i podziału zadań stały się
przedmiotem wielu opracowań. Zob.: M. Stahl, Zadania samorządu terytorialnego po reformach,
[w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku, Przemyśl 2000, s. 524;
3.	Art. 166, ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483; zm. Dz.U. 2006
nr 200 poz. 1471 oraz Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946).
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wykonywania zadań zleconych”4. Obecnie stan prawny dotyczący wykonywania
zadań przez jednostki samorządu terytorialnego regulują ustawy samorządowe5.
Zadania, które wykonuje samorząd są bardzo istotnym elementem samorządu,
determinującym jego funkcjonowanie. Należy przez nie rozumieć cele, które samorząd powinien osiągać lub też określone kierunki działań, uwzględniając rzeczowy
zakres spraw do niego należących. Są to zadania publiczne rozumiane – zdaniem
Z. Leońskiego – „jako zaspokajanie potrzeb zbiorowych określonych społeczności
lokalnych, ponadgminnych, wojewódzkich”6.
Jak słusznie zauważa E. Ochendowski, z prawnego punktu widzenia pomiędzy
zadaniami własnymi a zleconymi gminie istnieją zasadnicze różnice. Sprowadzają
się one do tego, że:
– dla zadań własnych obowiązuje klauzula generalna właściwości, dla zadań zleconych potrzebne jest każdorazowe upoważnienie,
– odpowiedzialność za wykonanie zadań własnych ponosi gmina, za wykonanie
zadań zleconych – administracja rządowa,
– wykonanie zadań własnych następuje z wykorzystaniem środków gminy, zleconych po zapewnieniu środków przez administrację rządową,
– nadzór nad działalnością w zakresie zadań własnych sprawowany jest na podstawie kryterium legalności, w sprawach zleconych również na podstawie kryterium
celowości, rzetelności i gospodarności,
– ochrona sądowa autonomii gminy zagwarantowana jest jedynie w zakresie zadań
własnych7.
Zadania administracji rządowej i samorządową różnią się:
– charakterem zadań (te o charakterze lokalnym lub regionalnym to zadania własne,
pozostałe zaś zlecone),

4. Art. 166, ust. 2 Konstytucji RP.
5.	Art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz.
95; tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.); art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578; tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 595
z późn. zm.); art. 6 ust. 1 oraz art. 14 ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998r.
(Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576; tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 596 z późn. zm.).
6. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, s. 30.
7. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 1998, s. 300.

64

Radosław Kamiński

– sposobem przekazywania przez państwo (jeśli przekazane są na zasadzie dekoncentracji zaliczane są do zleconych, w przypadku decentralizacji – do zadań
własnych),
– sposobem finansowania (gdy jednostka samorządu sama finansuje wykonywanie
zadania, to zaliczamy je do własnych, jeśli natomiast środki do ich wykonania
pochodzą od rządu, katalogowane są jako zlecone),
– stopniem i zakresem samodzielności jednostki samorządu terytorialnego (jeżeli
działa ona we własnym imieniu i zadania są pozostawione do względnie samodzielnego wykonania, to są to zadania własne, gdy zaś jednostka działa w imieniu
władz rządowych, które dysponują możliwością dalej idącej ingerencji nadzorczej,
to mamy do czynienia z zadaniami zleconymi)8.
Gdy możliwości organizacyjne, finansowe, czy kadrowe gminy są niewystarczające lub też zasięg danego rodzaju działalności przekracza terytorium jednej
gminy, zadania takie są realizowane przez powiat. Jak zauważa Z. Leoński, „aktualny
ustalony zakres własny zadań gminy jest raczej wypadkową różnych tendencji,
a zwłaszcza też wynikiem pospiesznego przygotowywania ustaw samorządowych,
bez jasnej wizji trójstopniowego modelu zarządu samorządowego”9.
Ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie stwierdza, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy i zawiera jednocześnie
niepełne wyliczenie zadań własnych gminy (art. 7 u.s.g.). Do zadań tych zalicza się:
– ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
– gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz;
– działalności w zakresie telekomunikacji;
– lokalnego transportu zbiorowego;
8.	E. Olejniczak-Szałowska, Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 12, s. 12-13.
9.	Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, [w:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd
w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań 2001, s. 122.

65

Charakterystyka zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

– ochrony zdrowia;
– pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
– gminnego budownictwa mieszkaniowego;
– edukacji publicznej;
– kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
– t argowisk i hal targowych;
– zieleni gminnej i zadrzewień;
– cmentarzy gminnych.
Nadmienić również należy, że powyższe zestawienie nie określa pełnego zakresu
zadań własnych gminy. Odrębne ustawy – w tym tzw. kompetencyjna – uzupełniają
listę zadań własnych gminy10. Ponadto rozstrzygnięcia do niektórych z wyżej wymienionych zadań gminy znajdują się w ustawach szczegółowych11.
Szczególnego znaczenia w przypadku gminy, nabierają obowiązkowe zadania
własne12. Są one określone przez ustawy inne niż ustawa samorządowa13. Ustalenie,
które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy posiada to znaczenie,
10.	Art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. 1998 nr
106 poz. 668 z późn. zm.).
11.	Należy tu wymienić: ustawę z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 nr 106, poz. 675 z późn. zm.); ustawę z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149, poz. 887; tekst jednolity:
Dz.U. 2013 poz. 135); ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568 z późn. zm.); ustawę z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. 2002 nr 62, poz. 558; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 333); ustawę z dnia
21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301); ustawę z dnia 22 stycznia 2010r.
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2010 nr 28, poz. 146).
12. Określa to art. 7, ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
13.	Są to z reguły przepisy prawa materialnego. Por. Art. 9, ust. 2 ustawy z dnia 25 października
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493;
tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 406) oraz art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593; tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 182).
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że gmina nie może uchylić się od ich realizacji. Jak jednak zauważa Z. Leoński,
„odesłanie do odrębnych ustaw regulacji zakresu zadań obowiązkowych może
mieć takie ujemne znaczenie, że pewne zadania ważne z punktu widzenia wspólnoty gminnej mogą nie być realizowane z uwagi na brak funduszy, warunków
materialnych, kadrowych itp. Powstaje wówczas problem, jak zmusić gminę do
realizacji tych zadań i jakie środki prawne może w tym zakresie stosować organ
nadzoru”14. Ustawa o samorządzie gminnym stwierdza ponadto, że katalog zadań
własnych gminy może być rozszerzony. wymaga zapewnienia koniecznych środków
finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy
lub subwencji15.
Zadania własne powiatów i samorządowych województw określone zostały podobnie, jak w ustawie o samorządzie gminnym. W przypadku powiatów są to zadania lokalne, o charakterze ponadgminnym, które przekraczają możliwości gminy16.
Powiat – co do zasady – ma charakter uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do
gminy, a celem jego działalności jest podejmowanie z gminą wspólnych zadań oraz
stworzenie systemu realizacji pełnego katalogu zadań publicznych o charakterze
lokalnym na poziomie samorządowym17. Ustawa o samorządzie powiatowym nie
używa terminu zadania własne, jednakże zadania takie istnieją, co regulują ustawy
szczególne18. Jednocześnie ustawa o samorządzie powiatowym ustalając jego zadania w sferze rzeczowej, wymienia zakres zadań własnych powiatu. Należą do nich:
– edukacji publicznej;
– promocji i ochrony zdrowia;
– pomocy społecznej;
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
– polityki prorodzinnej;
– wspierania osób niepełnosprawnych;
14. Z. Leoński, Ustrój…, s. 124.
15. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
16.	Zob. również: K. Podgórski, Zakres działania przyszłego powiatu. Charakter prawny zadań
i kompetencji, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 10, s. 55 i nast.
17.	Zob.: Z. Niewiadomski, [w:] M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002, s. 146.
18. Por. np. art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
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– transportu zbiorowego i dróg publicznych;
– kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– kultury fizycznej i turystyki;
– geodezji, kartografii i katastru;
– gospodarki nieruchomościami;
– administracji architektoniczno-budowlanej;
– gospodarki wodnej;
– ochrony środowiska i przyrody;
– rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
– ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
– przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
– ochrony praw konsumenta;
– utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
– obronności;
– promocji powiatu;
– współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.
zm.6);
– działalności w zakresie telekomunikacji19.

19.	Art. 4 ust. 1 ustawy z 5 dnia czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Ponadto – podobnie
jak w odniesieniu do gminy – część zadań samorządu powiatowego regulowana jest odrębnymi
przepisami. Należy do nich zaliczyć: ustawę z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych; ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej; ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
ustawę z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej; ustawę z dnia 21 lutego 2014r.
o funduszu sołeckim; ustawę z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
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Co istotne, obowiązuje bezwzględna zasada, że działania powiatu nie mogą
naruszać zakresu działania gminy, w odniesieniu do której obowiązuje zasada
domniemania jej kompetencji20.
Podobnie jak w przypadku gminy, wyżej wymienione zadania można zaliczyć
do jednej z poniższych kategorii:
– infrastruktury społecznej,
– ładu przestrzennego i ładu ekologicznego,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego,
– infrastruktury technicznej21.
Generalnie rzecz biorąc katalog zadań powiatu ma charakter zamknięty, ale
może on zostać rozszerzony w drodze ustawy szczególnej22. Ustawa powiatowa
nie dokonuje rozróżnienia zadań powiatu na własne i zlecone – charakter tych
zadań można określić, sięgając do przepisów prawa materialnego. Dla przykładu
art. 4 ust. 1 u.s.p. do zadań powiatu zalicza zadania w zakresie pomocy społecznej,
natomiast ustawa o pomocy społecznej (art. 19 i 20) precyzuje, które z nich będą
miały charakter własnych, a które zleconych23.
Znowelizowany w 2001 r. art. 4, ust. 2 stanowi, że: „do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań
i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży”.
Jak stwierdzają autorzy reformy, zadaniem publicznym powiatu jest zapewnienie
wykonywania, poszczególnych sprecyzowanych w ustawach, zadań i kompetencji
tych służb. „Zadania te stanowią nową, występującą tylko na poziomie powiatowym, kategorię zadań publicznych, w stosunku do której podział na zadania
własne i zlecone jest nieadekwatny, a której wprowadzenie stanowi próbę pogodzenia zachowania zwartego, jednolitego, opartego na hierarchicznym służbowym

20. Art. 4 ust. 6 ustawy z 5 dnia czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
21.	J. Wyporska [w:] J. P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny
w Polsce, Warszawa 2004, s. 51.
22.	Art. 4, ust. 3 ustawy z 5 dnia czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Zob. również: Cz.
Marzysz, Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] E.
Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999, s. 223.
23. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
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zwierzchnictwie modelu działania służb, inspekcji i straży z wprowadzaniem systemu administracji publicznej, opartego na sprawowaniu władzy administracji
ogólnej w układzie terytorialnym”24.
Katalog zadań powiatu ma charakter zamknięty, ale może on zostać rozszerzony
w drodze ustawy szczególnej25. Powiat będący jednostką komplementarną wobec
gmin o charakterze lokalnym, wykonuje te zadania i kompetencje, które nie są
realizowane przez gminę, ze względu na ich ponadgminny zasięg. Rozgraniczenie
zadań publicznych dla samorządu lokalnego stopnia podstawowego (gmina) i wyższego (powiat, województwo) nie spowodowało powstania uprawnień nadzorczych
jednych wobec drugich.
Organy jednostek samorządu terytorialnego wykonują również zadania zlecone
przez administrację rządową. Art. 166, ust 2 stanowi, że zadania te „z uzasadnionych potrzeb państwa” można zlecić jednostkom samorządu terytorialnego i to
w trybie ustalonym przez ustawę. Zlecenie takie następuje w trybie ustawowym.
Gmina ma bezwzględny obowiązek przejęcia takich zadań.
Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być również powierzone w drodze porozumienia zawartego przez przedstawicieli administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego26. W tej sytuacji wymagana jest zgoda gminy27.
Zadania zlecone mogą być realizowane dopiero po zapewnieniu odpowiednich
środków finansowych na ten cel przeznaczonych28.
Z ustawy o samorządzie powiatowym wynika (art. 4 ust. 4 u.s.p), że niektóre
sprawy należące do zakresu działania powiatu, są zadaniami z zakresu administracji
rządowej29. Powiat może także zawierać porozumienia z organami administracji
rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu tej administracji

24. J. Płoskonka (red.), Reforma Administracji Publicznej 1998-2001, Warszawa 2001, s. 41.
25. Art. 4, ust. 3 ustawy z 5 dnia czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
26. Zawarcie takiego porozumienia wymaga jednak ustawowego upoważnienia.
27. Organem gminy, który wyraża zgodę na przejęcie zadań w drodze zlecenia, jest rada gminy.
28.	Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
2003 nr 203 poz. 1966; tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 80 poz. 526).
29.	Na realizację tych zadań powiat otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Patrz: art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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(art. 5 u.s.p.), oraz zawierać porozumienia w sprawach przekazywania zadań administracji publicznej z gminą, a także z województwem.
Kształt ustrojowy powiatu zakładał niezależność gminy i powiatu. Jednakże
projektodawca przyjmując – jako założenie – równorzędność i odrębność powiatu
i gminy, nie wziął dostatecznie pod uwagę okoliczności, że władze powiatu będą
działały na terytorium poszczególnych gmin oraz że niektóre zadania powiatu
pokrywają się merytorycznie z zadaniami gmin30.
Jeśli chodzi natomiast o województwo, to ustawa o samorządzie wojewódzkim
przewiduje zlecanie zadań tylko w drodze ustawy. I choć art. 8, ust. 2 nie wymienia
wojewody jako podmiotu, z którym województwo może zawrzeć porozumienie,
to – jak słusznie zauważa J. Wyporska – „podstawę prawną do ich zawierania znajdujemy w przepisach ustawy o administracji rządowej w województwie. W związku
z powyższym niezasadny wydaje się wniosek, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne powierzenie samorządowi województwa zadań w drodze porozumienia, bo
w ustawie takiej możliwości nie przewidziano”31. Pogląd ten potwierdzają także
art. 33-34 ustawy o administracji rządowej w województwie, które w sposób generalny normują przekazywanie zadań przez wojewodę w drodze porozumienia
z zarządami gmin, powiatów i województw. Porozumienia te podlegają ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Jednym z podstawowych celów reformy administracyjnej było powołanie samorządu na szczeblu województwa, co miało doprowadzić do utworzenia regionów,
a tym samym dostosować struktur do standardów obowiązujących w krajach Unii
Europejskiej i pełniejszego wykorzystania przekazywanych środków finansowych.
Podstawowym celem działania samorządu województwa jest rozwój cywilizacyjny
regionu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego i gospodarczego.
Samorząd województwa określa – uwzględniając cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania

30.	A. Piekara, Decentralizacja i samorząd terytorialny w III RP, [w:] Cele i skuteczność reformy
administracji publicznej w III RP w latach 1999-2001, Warszawa 2003, s. 40.
31.	J. Wyporska, dz. cyt., s. 64; Por. także art. 18, pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.
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przestrzennego województwa – strategię rozwoju województwa, uwzględniającą
w szczególności następujące cele:
pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
– pobudzanie aktywności gospodarczej;
– podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;
– zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
– kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego32.
Ponadto strategia rozwoju województwa musi zawierać diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa, a także określenie kierunków działań podejmowanych przez
samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju
województwa33.
Prowadzona przez samorząd województwa polityka rozwoju musi uwzględniać:
– tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
– utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim;
– pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu
realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
– wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia
obywateli;
– racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
– wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
32. Art. 11 ust. 1i 1d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.
33.	Art. 11 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa. Strategia ta –
zgodnie z art. 11 ust. 3 u.s.w. – jest realizowana przez programy wojewódzkie oraz regionalny
program operacyjny, określony w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.).
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– wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
– promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
– wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu34.
Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne
ustawy35. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie
zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na
rzecz organów administracji rządowej36.
Rzeczowy zakres zadań województwa określa art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie
województw, zaliczając do nich sprawy w zakresie:
– edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
– promocji i ochrony zdrowia;
– kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– pomocy społecznej;
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
– polityki prorodzinnej;
– modernizacji terenów wiejskich;
– zagospodarowania przestrzennego;
– ochrony środowiska;
– gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności
wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;
– transportu zbiorowego i dróg publicznych;
– kultury fizycznej i turystyki;
– ochrony praw konsumentów;
34.	Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa; Zob. również: B.
Jaworska-Dębska [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. OlejniczakSzałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie,
Warszawa 2000, s. 308.
35. Art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.
36. Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.
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– obronności;
– bezpieczeństwa publicznego;
– przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
– działalności w zakresie telekomunikacji;
– ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Wymienione wyżej zadania te nie odbiegają w zasadniczy sposób od zadań
przypisanych powiatom i gminom. Jednakże samorząd województwa wykonuje
jedynie zadania o charakterze wojewódzkim, a zakres działania samorządu województwa nie może naruszać samodzielności powiatu i gminy37. Ogólnie rzecz
biorąc należy stwierdzić, że głównym zadaniem samorządowych województw jest
tworzenie warunków rozwoju danego regionu, tworzenie polityki regionalnej oraz
wykonywanie usług publicznych posiadających znaczenie dla całego województwa. Działalność w zakresie administracji bieżącej, ważnej z punktu widzenia jednostki, będzie tu wyjątkiem38. Rozdzielenie zadań i kompetencji pomiędzy nowe
struktury samorządu terytorialnego wyeliminowało pewien obszar konfliktów
pomiędzy gminami a administracją rządową w województwie (wraz z rejonami),
występującymi od 1990 roku. Przesądzenie podziału zadań i kompetencji nastąpiło,
w sposób generalny, w ustawach ustrojowych: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa. Ze względu na ogólny charakter
sformułowań w ustawach samorządowych, dokonanie konkretnej delimitacji zadań
i kompetencji było utrudnione, wręcz niemożliwe. Wymienione w identycznym
brzmieniu w tych ustawach zadania, np.: pomoc społeczna, edukacja publiczna,
ochrona zdrowia, nie określały w jakim zakresie będą realizowane. Rozstrzygnięciem wraz ze wskazaniem kryteriów i mechanizmów podziału zadań i kompetencji były przepisy ustawy kompetencyjnej, w której dokonano podporządkowania
kompetencji gminie, wojewodzie, kierownikowi urzędu rejonowego bez zmian
w tekście ustaw prawa materialnego39.

37. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.
38. Z. Leoński, Ustrój…, s. 126.
39.	Patrz: Ustawa z 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej (Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198
z późn. zm.).
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Podsumowanie
Celem powołania w 1998 roku trójszczeblowego samorządu terytorialnego było
zwiększenie skuteczności działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb zbiorowych. Dla usprawnienia działanie poszczególnych jednostek dokonano podziału
ich kompetencji. Zaproponowany przez ustawodawcę podział zadań jest jednak
często – przede wszystkim w odniesieniu do samorządu na szczebli lokalnym –
zbieżny i „sprawia wrażenie chęci zapewnienia wszystkim jednostkom samorządu
terytorialnego podobnych zakresowo zadań, co oznacza rozproszenie i rozmycie
i (…) trudno odpowiedzieć na pytanie, na którym poziomie spoczywa podstawowa odpowiedzialność za dany segment, a pewne rozwiązania (odrębne kategorie
osób bezdomnych w gminach oraz w powiatach) uznać trzeba za całkowicie niezrozumiałe”40.
Obowiązujące aktualnie przepisy z pewnością wymagają zmian, co jednak jest
w bezpośredni sposób powiązane z dokonaniem pewnej rekonstrukcji przyjętych
rozwiązań, uwzględniających zmieniające się warunki funkcjonowania samorządu
i systemu administracji publicznej jako całości.

Streszczenie
Charakterystyka zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Samorząd terytorialny wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej nie
zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
Wykonywanie tej administracji następuje w wyniku decentralizacji, zakładającej
samodzielne realizowanie zadań przez wspólnoty samorządowe. Zgodnie z Konstytucją RP wszystkie zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty
samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako
zadania własne. Jeżeli jednak istnieją uzasadnione potrzeby państwa, ustawodawca
dopuścił możliwość zlecenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie
innych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej Artykuł przedstawia
typologię zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce,

40.	J. Bober, J. Hauser, H. Izdebski, W. Lachiewicz, S. Mazur, A. Felicki, B. Nowotarski, W. Puzyna,
K. Surówka, I. Zachariasz, M. Zawicki, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne
działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013, s. 20-21.
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wskazuje ich obszar oraz przybliża mechanizmy, które determinowały przyjęcie
obowiązujących rozwiązań.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, gmina, powiat, województwo, zadania
samorządu terytorialnego, zadania własne, zadania zlecone, kompetencje jednostek
samorządu terytorialnego.

Summary
Characteristics of tasks performed by local self-government units in Poland
Local self-government performs tasks related to public administration not reserved
in the Constitution or law to other organs of public authority. This administration
is done as a result of decentralisation, assuming tasks performance alone by local
self-government. According to the Polish Constitution all public tasks whose aim
is to satisfy the needs of local self-governing communities, are performed as their
own tasks. However, if there are justified needs of the State, the legislator allowed
for delegating other government administration tasks to be performed by local
self-government. The article presents the typology of tasks performed by local
self-government units in Poland, shows its scope and brings closer the mechanisms
which determined adopting current solutions.
Keywords: self-government, municipality, district, voivodship, own tasks, delegated
assignment, local self-government units competences.
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Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu
Ratowniczego w Polsce – podstawy prawne,
fazy akcji ratunkowej
Justyna Syta-Kierasińska1

Wstęp
Służby ratownicze każdego dnia pozostają w gotowości do niesienia pomocy
wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Jest to praca niosąca ogromne zadowolenie,
ale zarazem bardzo odpowiedzialna oraz niezwykle stresująca, do wykonywania
której nie każdy posiada stosowne predyspozycje. Wiadomo jednak, że predyspozycje to nie wszystko, ponieważ potrzeba również silnej woli, systematycznych
ćwiczeń i stalowych nerwów.
Ratownicy na co dzień spotykają się z sytuacjami trudnymi do opisania oraz
z tragediami ludzi takich, jak my, pędzących dzień po dniu do pracy, z pracy do
domu, do rodziny, do przyjaciół, nie myśląc o bezpieczeństwie własnym, przebiegając na czerwonym świetle przez ulicę, biegnąc do tramwaju, by jak najszybciej
dotrzeć do rodziny, której możemy już nie zobaczyć, postępując tak nieodpowiedzialnie. Nie myślimy o pomocy dla innych, nie zauważamy ich potrzeb, żyjąc
zbyt szybko. Istnieją ludzie, którym sens życia nadaje pomoc innym i spełniają
się w tak ważnym zawodzie, jak ratownik medyczny. Mogą oni ofiarować nam
„cztery minuty” bądź „złotą godzinę”. Od tego postępowania często zależy nasze
życie. Bez czynności ratowniczych podjętych w odpowiednim czasie nasze szanse
na przeżycie są bliskie zeru.

Cele, zadania i ogólne założenia systemu ratowniczego
Podstawowym celem systemu ratowniczego jest skuteczne ratowanie życia i zdrowia
w stanach nagłych zagrożeń niezależnie od etiologii zagrożenia.

1. Mgr Justyna Syta-Kierasińska, Międzynarodowe Liceum Meridian w Warszawie.
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Celem zintegrowanego ratownictwa medycznego zgodnie z art. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego2.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej poprzez
działania ratownicze – rozumie się każdą czynność podjętą w celu ochrony życia,
zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru,
wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia3.
Podstawowymi filarami zintegrowanego systemu ratownictwa w Polsce są: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Pierwszy filar zaczął działać w 1995 r., zorganizowany przez Państwową Straż
Pożarną. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego
było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą
różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie
ratownicze4. Zorganizowany jest na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim
i powiatowym. Poziomy krajowy i wojewódzki spełniają rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego
powiatu lub województwa5. Na poziomie powiatowym wykonuje się podstawowe
zadania systemu.
KSRG to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendy
Miejskie bądź Powiatowe Straży Pożarnej, jednostki ratowniczo-gaśnicze), inne
służby, inspekcje (np. Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Inspektorat Weterynarii, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), straże

2.	Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. 2006, Nr
191, poz. 1410.
3.	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. 1991, Nr 81 poz. 351,
z późn. zmian.
4. http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=944, pobrano 12.11.2010.
5.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U.
1999, Nr 111, poz. 1311.
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(Straż Miejska oraz Gminna, Straż Graniczna), instytucje oraz podmioty, które
dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach
ratowniczych6. Zadania organizacyjno-merytoryczne KSRG w zakresie ratownictwa medycznego są następujące:
– planowanie zabezpieczenia ratunkowego rejonu działania,
– wyszkolenie i sprzęt medyczny,
– działania zgodne z procedurami medycznymi,
– stosowanie sprzętu medycznego zgodnie ze standardami.
Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) utworzone jako system zostało na
podstawie ustawy z dnia z dnia 8 września 2006 r. Jednostkami współpracującymi
z systemem PRM są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podmioty i inne jednostki
podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
i Ministra Obrony Narodowej7.
Jednostkami systemu PRM są:
– szpitalne oddziały ratunkowe (SOR),
– zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego8.
Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 ust 9 ustawy o PRM szpitalny
oddział ratunkowy (SOR) to komórka organizacyjna szpitala w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiąca jednostkę systemu, o której mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 1, udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniająca wymagania określone w ustawie.
Szczegółowo kwestię działania SOR reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Według § 2
ust.1 tego rozporządzenia Szpitalny oddział ratunkowy, udziela świadczeń opieki
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dz. cyt.
7.	Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dz. cyt., art. 15,
ust. 1.
8. Tamże, art. 32, ust. 1.
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zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie
niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Zespoły ratownictwa medycznego (pogotowie ratunkowe) dzielą się na:
– zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
– zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka
systemu lub ratownik medyczny9.
Z systemem ratownictwa współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
Zadania organizacyjno-merytoryczne PRM w zakresie ratownictwa medycznego
są następujące:
– planowanie zabezpieczenia ratunkowego rejony działania,
– nadzór merytoryczny nad wyszkoleniem i sprzętem medycznym KSRG,
– ustalenie procedur ratunkowych,
– kontrola utrzymania standardów w zakresie sprzętu i procedur medycznych
KSRG.

System powiadamiania ratunkowego
W celu stworzenia skutecznego systemu powiadamiania ratunkowego integracja
obu części systemu tj. KRSG i PRM wskazana została w art. 14a ustawy o ochronie
przeciwpożarowej. Zadania postawione przed zintegrowanym systemem powiadamiania ratunkowego są następujące:
– bieżąca analiza zasobów ratowniczych;
– przyjmowanie zgłoszeń alarmowych oraz obsługa numeru alarmowego 112;
– kwalifikacja zgłoszeń;
– podejmowanie działań zgodnie z określonymi procedurami, w szczególności:
• dysponowanie sił ratowniczych i zespołów ratownictwa medycznego,
9. Tamże, art. 36.
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• koordynowanie oraz monitorowanie działań ratowniczych i medycznych czynności ratunkowych,
• powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli
wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
• i nicjowanie procedur reagowania kryzysowego10.
Zadania systemu powiadamiania ratunkowego wykonują centra powiadamiania
ratunkowego (CPR). Są to najczęściej połączone stanowiska kierowania komendantów Państwowej Straży Pożarnej oraz lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (poziom wojewódzki) bądź dyspozytora medycznego.
Jednostkami współpracującymi z systemem powiadamiania ratunkowego są
ponadto służby ustawowo powołane do realizacji przedsięwzięć mających na celu
ochronę życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa obywateli, a także mienia i środowiska.
Jednostkami współpracującymi z systemem powiadamiania ratunkowego mogą
być społeczne organizacje ratownicze11.
Zasady działania zintegrowanego systemu ratownictwa:
– Sygnał o wypadku, wypadku masowym lub katastrofie od postronnego obserwatora dociera do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
– Dyspozytor Centrum analizuje zaistniałą sytuację i jednocześnie wysyła na miejsce zdarzenia najbliższe odpowiednie jednostki ratunkowe. Mając stały nasłuch
radiowy, wspólnie z lekarzem koordynatorem medycznym na bieżąco śledzi
przebieg działań ratunkowych, uruchamiając dodatkowe środki i powiadamiając
odpowiednie służby (np. pogotowie wodociągowe, energetyczne itp.). Informuje także szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) o liczbie poszkodowanych oraz
o charakterze obrażeń rannych. W sytuacji strat masowych dyspozytor uruchamia Centrum Zarządzania Kryzysowego odpowiedniego szczebla (powiatowe,
wojewódzkie).
– Na miejscu zdarzenia swoje czynności wykonują odpowiednie do zagrożenia
służby ratunkowe. W tak zwanej strefie „O” (np. płonący dom, skażenie che-

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dz. cyt., art. 14a, ust. 1.
11. Tamże, art. 14a, ust. 2, 3 i 4.
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miczne itp.), niedostępnej dla zespołów „cywilnego” ratownictwa medycznego,
działają zespoły ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej. Udzielają one pomocy
przed medycznej rannym i transportują ich do punktów pomocy medycznej. Tam
czynności ratownicze podejmują zespoły ratownictwa medycznego.
– Policja dociera na miejsce zdarzenia wraz z zespołami ratunkowymi.
– Zespoły ratownictwa medycznego - niezależnie od środka transportu – kontynuując leczenie, transportują poszkodowanych do najbliższego szpitalnego
oddziału ratunkowego.
– Udzielanie pomocy poszkodowanym odbywa się zgodnie z zasadą łańcucha
ratunkowego.

Podstawy prawne funkcjonowania Zintegrowanego
Systemu Ratownictwa w Polsce
Zintegrowany System Ratownictwa w Polsce opiera się na wielu aktach prawnych,
regulujących działanie poszczególnych służb ratowniczych, wchodzących w szeroko
pojęty system zintegrowanego ratownictwa, jak i akty prawne regulujące ratownictwo w sposób ogólny, systemowy.
Pośród podstawowych aktów prawnych należy wymienić:
– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990, Nr 30, poz. 179, ostatnia
zmiana Dz.U. 2010, Nr 164, poz. 1108);
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1991, Nr
88, poz. 400; ostatnia zmiana Dz.U. 2010, Nr 127, poz. 857.);
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991, Nr
81, poz. 351; ostatnia zmiana Dz.U. 2010, Nr 57, poz. 353.);
– Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. 2006, Nr 191, poz. 1410);
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego
oddziału ratunkowego (Dz.U. 2007, Nr 55, poz. 365)
– Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010, Nr 127, poz. 857 w szczególności art. 46);
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne
organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących
ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz.U.
2002, Nr 193 poz. 1624);
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 1999, Nr 111, poz. 1311);
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2008, Nr 17 poz.
101);
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2009, Nr
130, poz. 1073);
– Dyrektywa 2002/22/We Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności
elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dziennik Urzędowy L 108 , 24/04/2002 P. 0051 – 0077; zmiana Dziennik Urzędowy L
337, 18/12/2009 P. 0011 – 0036);
– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, Nr
89, poz. 590; ostatnia zmiana Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1076.);
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132.)

Struktura systemu ratownictwa na terenie województwa
i powiatu
Poniżej umieszczony został schemat organizacyjny działania i współpracy różnych
służb na poziomach województwa bądź powiatu. Zakłada się synergiczne współdziałanie systemów Państwowego Ratownictwa Medycznego (zgodnie z art. 15 ust.
1 ustawy o PRM) oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (zgodnie z art.
14 ust 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy jako element zintegrowanego systemu
ratownictwa ma strukturę wielostopniową. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta
odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują
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wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem. Wojewoda i starosta wykonują
swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu
zarządzania kryzysowego, działających na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:
– powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych
na obszarze gmin i powiatu,
– wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych
na obszarze województwa,
– centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych
na obszarze kraju.
Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci
jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od możliwości włączenia do systemu, poza
jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy
cywilno-prawnej podpisanej ze starostą.
Zapewnienie skutecznych warunków realizacji bieżących zadań ratowniczych
przez podmioty KSRG na obszarze powiatu leży w gestii starosty, który:
– uzgadnia wspólne działanie podmiotów systemu,
– zatwierdza plany ratownicze oraz programy działania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ich
udziału w KSRG,
– określa zadania KSRG na obszarze powiatu oraz kontroluje ich realizację,
– uwzględnia w projekcie budżetu powiatu niezbędne środki finansowe na skuteczne działania ratownicze powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych
jednostek organizacyjnych powiatu oraz dysponuje rezerwą budżetową powiatu,
– powołuje i przewodniczy powiatowemu zespołowi reagowania kryzysowego.
Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach
wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie.
Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa, to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów
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powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego. Istotną rolę w zakresie
koordynacji działań jednostek KSRG z podmiotami współdziałającymi z systemem
na obszarze województwa pełni wojewoda, poprzez wojewódzki zespół reagowania
kryzysowego.
Procedury działania i uruchamiania systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie
województwa, w odniesieniu do poszczególnych typów zagrożeń, są określone
w wojewódzkim planie ratowniczym, do opracowania którego zobowiązany jest
komendant wojewódzki PSP. Ich treść stanowią wybrane elementy planów ratowniczych, tych powiatów, w których siły i środki są niewystarczające do usuwania
istniejących tam zagrożeń.
Poziom centralny (kraju) spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza województwa, w którym ma
miejsce zdarzenie.
Podstawowe siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie
centralnym /kraju/, to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi
(wydzielone siły i środki z poziomów wojewódzkich), krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół PSP.
Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie
podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności.
Strukturę KRSG ilustruje następujący wykres.
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Fazy akcji ratunkowej
Współczesny system ratownictwa określa się mianem łańcucha, ponieważ każde
działanie wykonywane kolejno w celu ratowania poszkodowanego to jakby ogniwo.
Sukces akcji ratunkowej w dużym stopniu zależy od zaangażowania świadków zdarzenia. Zgodnie z art. 4 ustawy o PRM „Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek
niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia
o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.” Kodeks karny idzie dalej przewidując sankcje za nie udzielenie pomocy osobie poszkodowanej. I tak zgodnie z art.
162 Kodeksu karnego „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Nie popełnia przestępstwa, kto nie
udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo
w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub
osoby do tego powołanej.”
O powodzeniu dalszego leczenia, a nierzadko o uratowaniu czyjegoś życia, decydują pierwsze ogniwa łańcucha ratunkowego12. Trzy pierwsze ogniwa mają za
zadanie:
– utrzymać przy życiu ofiary wypadku lub nagłego zachorowania,
– zapobiec dalszym uszkodzeniom ciała,
– przygotować poszkodowanego do transportu.
W ratownictwie czas ma kluczowe znaczenie. Im szybciej poszkodowana osoba,
znajdzie się w szpitalnym oddziale ratunkowym, tym większe szanse na skuteczne
leczenie i pełny powrót do zdrowia.

12.	J. Ciećkiewicz (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Wydawca: Górnicki,
Wrocław 2010.
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Akcje ratunkowe prowadzone na miejscu wypadku masowego i katastrofy charakteryzują się występowaniem trzech faz.
I FAZA – 10/15 minut

II FAZA – 60 minut

III FAZA – dni, tygodnie

IZOLACJA

RATUNEK

ODBUDOWA

Walka o przeżycie:
– samopomoc
– pomoc wzajemna
– zabiegi natychmiastowe
– ewakuacja do punktów
pomocy medycznej

Podtrzymywanie życia:
– segregacja medyczna
(TRIAGE)
– zabiegi doraźne wykonywane przez ratowników
medycznych i lekarzy
– ewakuacja do szpitali
i zastępczych miejsc
szpitalnych

Leczenie końcowe:
– leczenie specjalistyczne
w szpitalach
– rehabilitacja medyczna

I faza akcji ratunkowej nazywana jest także „platynowymi minutami” - bardzo
często są to najważniejsze minuty ratujące życie poszkodowanemu. W tym czasie
należy wezwać pomoc specjalistyczną oraz wykonać pierwsze czynności ratownicze
na miejscu zdarzenia.
Ciężkim obrażeniom ciała powstałym wskutek wypadku mogą towarzyszyć zaburzenia oddychania i krążenia, krwotok lub utrata przytomności. Coraz częściej
zdarzają się również oparzenia i porażenia prądem. W tych przypadkach szybkie udzielenie pomocy może decydować o przeżyciu poszkodowanego. Nawet
w najlepiej zorganizowanym systemie ratowniczym - w najbogatszych państwach
świata - musi upłynąć kilka lub kilkanaście minut do chwili przybycia ambulansu
ratunkowego albo lekarza mogącego udzielić specjalistycznej pomocy na miejscu
wypadku. Udrożnienie górnych dróg oddechowych, podjęcie czynności resuscytacyjnych, ułożenie w pozycji bocznej ustalonej, zatamowanie masywnych krwotoków zewnętrznych, proste postępowanie przeciwwstrząsowe mogą uratować
życie wielu ofiar wypadków. Obecnie ocenia się, że od 5 do 10% poszkodowanych
można byłoby uratować tylko dzięki takiej błyskawicznej interwencji na miejscu
wypadku lub katastrofy. W krajach, w których poziom wiedzy obywateli na temat
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podstawowych sposobów podtrzymywania życia jest wysoki, odnotowuje się ponad
45-procentowy wskaźnik przeżycia ofiar zatrzymania czynności serca.
II faza akcji ratunkowej nazywana jest „złotą godziną”. 60 minut to okres, w którym ranni powinni zostać przewiezieni transportem sanitarnym do odpowiednio
wyposażonych szpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie otrzymają specjalistyczną
pomoc medyczną.
W badaniach przeprowadzonych przez niemieckiego lekarza, profesora A. Kleina, wskazano zależność pomiędzy liczbą zgonów rannych w nagłych wypadkach
a czasem oczekiwania na udzielenie pomocy doraźnej. Gdy pierwsza pomoc poszkodowanym, udzielana jest w czasie 5 minut od wypadku, to odsetek przeżycia
rannych wynosi 85%, gdy w czasie 15 minut - 72%, a gdy 20 minut od wypadku
- 60%. Oznacza to, że gdy czas oczekiwania na pomoc skróci się z 20 do 10 minut,
to około 20% więcej osób pozostanie przy życiu.
III faza akcji ratunkowej – odbudowa – to okres od kilku dni do kilku tygodni
po wypadku. W tym czasie prowadzi się leczenie specjalistyczne i rehabilitację
medyczną rannych i chorych w celu ograniczenia stopnia inwalidztwa poszkodowanych oraz zapewnienia im powrotu do pełnej sprawności życiowej13.
Szybkie dotarcie do poszkodowanych od momentu zgłoszenia przyjętego przez
dyspozytora medycznego jest bardzo ważne. Ustawodawca w art. 24 ust. 1 ustawy
o PRM określił maksymalne i średnie czasy dotarcia. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do
zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla
zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora
medycznego:
– mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut
w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut, poza miastem powyżej
10 tysięcy mieszkańców;
– trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większy niż
12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut, poza miastem
powyżej 10 tysięcy mieszkańców;

13.	W. Gaszyński, Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Repetytorium,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
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– maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej
10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Zakończenie
Podsumowując opisane wyżej zasady działania zintegrowanego systemu ratowniczego należy zwrócić uwagę, że nawet najlepsza teoria zawiedzie, jeżeli podejmowane będą błędne decyzje. System ratowniczy zarówno w rutynowych działaniach, jak
i w zdarzeniach masowych może zetknąć się z wieloma problemami. W przypadku
użycia sił ratowniczych z innego rejonu niż ten, w którym zdarzenie wymagające
udzielania pomocy wystąpiło, niezbędne są dokładne mapy terenu wraz z oznaczonymi elementami systemu ratowniczego tj. szpitalami, jednostkami ratowniczogaśniczymi, stacjami pogotowia oraz planami obiektów bądź budynków, w których
akcja ratunkowa będzie prowadzona. Ratownicy nie będą działali po omacku.
Pozwoli to zwiększyć skuteczność i zminimalizować straty cennych zasobów. Ważne
jest, by w Polsce dalej rozwijany i doskonalony był zintegrowany system ratowniczy
z numerem ratunkowym 112. Wiele zostało już w Polsce zrobione by wdrożyć
i zapewnić sprawne funkcjonowanie zintegrowanego systemu ratowniczego. Nie
mniej jednak wiele jeszcze należy zrealizować. Podstawową bolączką polskiego
systemu są niewystarczające nakłady finansowe. W rezultacie brakuje niezbędnego sprzętu zwłaszcza na najniższych szczeblach systemu ratowniczego, chociażby
w ochotniczych strażach pożarnych. Brakuje jednak przede wszystkim szkoleń,
ćwiczeń i symulacji, które muszą być prowadzone w sposób ciągły, zapewniający
przygotowanie wszystkich uczestników systemu ratowniczego na wszelkie potencjalne zdarzenia wymagające udzielania pomocy. Bardzo pozytywnym krokiem
w kierunku poprawy świadomości dotyczącej ratownictwa i pierwszej pomocy jest
wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przedmiotu Edukacja dla
bezpieczeństwa w gimnazjach. Jest to bardzo dobry przykład myślenia o przyszłości,
które miejmy nadzieję poprawi bezpieczeństwo nas wszystkich.
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Streszczenie
Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Ratowniczego w Polsce – podstawy
prawne, fazy akcji ratunkowej
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu ratowniczego
w Polsce, który składa się z dwóch podstawowych części tj. Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wskazany
został również mechanizm integracji działań obu elementów, na których system
ratownictwa się opiera oraz zasady ich współdziałania poprzez stworzenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Centra te odpowiadają za obsługę zgłoszeń
o wypadkach, wypadkach masowych bądź katastrofach i dysponują odpowiednimi służbami ratowniczymi. Artykuł wymienia również akty prawne regulujące
funkcjonowanie systemu ratowniczego w Polsce. Dokładnie opisuje też przebieg
akcji ratunkowej, która jeśli poprawnie przeprowadzona decyduje o zdrowiu bądź
życiu osób poszkodowanych.
Słowa kluczowe: zintegrowany system ratowniczy, Krajowy System Ratowniczo
Gaśniczy, akcja ratunkowa, numer alarmowy 112.

Summary
Functioning of Integrated Rescue System in Poland – legal basis, rescue operation phases.
The aim of the article is to present how the Polish emergency system functions. The
system consists of two basic services; National Rescue and Firefighting System and
The State Emergency Medical Services. The mechanism of how these two services
integrate with each other was also mentioned which is what the emergency system
is based upon. The text presents the rules of cooperation between the services
which is achieved by creating Centers of Emergency Notification. These centers
are responsible for servicing accident notification, mass accidents or disasters and
provision of proper emergency services. The article mentions legislatives which
regulate the functioning of rescue services in Poland and describes recue operation
process. Such a process if done properly may determine the injured’s health or life.
Keywords: Integrated Rescue System, National Rescue and Firefighting System,
rescue operation, emergency number 112.
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Liberalizacja unijnego rynku energii
Nebras Al-Masny1

Wprowadzenie
Polityka energetyczna UE obejmuje budowę wspólnego rynku energii, bezpieczeństwa jej dostaw oraz ochronę środowiska. Są to podstawowe trzy cele unijnej polityki energetycznej zapisane w Europejskiej Karcie Energetycznej przyjętej w grudniu
1994 r. Określa ona także zasady promowania liberalizacji rynku energii i efektywności energetycznej, wskazuje obszary współpracy miedzy państwami członkowskimi w produkcji, przetwarzaniu, dystrybucji, magazynowaniu itp. energii. Wskazuje
na wprowadzenie przejrzystych reguł prawnych i finansowych w realizacji tych
(i innych jeszcze) celów i zadań. Zaznaczyć jednak należy, że utworzenie wspólnej
polityki energetycznej UE, w tym i liberalizacji rynku energii, to wciąż jeszcze wiele
wątpliwości, dyskusji, braku jednolitego stanowiska państw członkowskich, wysuwanie na pierwsze miejsce interesów i bezpieczeństwa narodowego. W projekcie
liberalizacji rynku energii w UE Komisja Europejska zaproponowała, aby sektor
energetyczny został uznany za strategiczny. Komisja uzasadniając tę propozycję,
akcentowała, że tylko „rozbijając monopole” na rynku gazu i ropy naftowej doprowadzić można do większej konkurencji i tym samym obniżyć ceny energii2.
Zarówno w dokumentach instytucji UE, jak i w prognozach ekspertów przewiduje się, że w nadchodzących latach nastąpi duży wzrost zapotrzebowania krajów
UE na energię (surowce energetyczne), co odpowiednio wpłynie na liberalizację
rynku energii.

1.	Nebras Al-Masny, Analityk ekonomiczny, Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich
w Polsce.
2.	Kształtowanie polityki wspólnego rynku energii w UE, [w:] Z. Ślusarczyk, C.T. Szyjko (red.),
Prawo europejskie w toku przemian, Warszawa 2007, s. 32-58.
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Cele i założenia polityki energetycznej UE – aspekty
historyczne i bieżące
Historycznie biorąc integracja europejska powstała jako inicjatywa związana z bezpieczeństwem energetycznym, ważnym dla czasów po II wojnie światowej. Chodzi
tu o utworzenie pierwszych Wspólnot europejskich: Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali (Traktat Paryski z 1951 r.), Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej –
EURATOMu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – EWG (Traktaty Rzymskie
z 1957 r.).
Początki działania tych 3 Wspólnot wobec ówczesnych niskich cen ropy (5-8 dol.
za baryłkę) nie stymulowały ich działań w kierunku tworzenia wspólnej polityki
energetycznej, tak jak to było w przypadku wprowadzenia wspólnej polityki cenowej, handlowej i transportowej w stosunku do innych towarów. Właśnie w tych
obszarach zaczęło się stopniowe przekazywanie przez ówczesne państwa członkowskie części swoich dotychczasowych suwerennych kompetencji na rzecz Wspólnot3.
Mają one jednak określony związek i znaczenie dla stopniowego podejmowania
spraw związanych z polityką bezpieczeństwa energetycznego. Głównie jeśli chodzi
o regulacje dotyczące swobodnego przepływu towarów na rynku Wspólnot oraz
wspólnych taryf celnych na towary spoza Wspólnot4.
Krótkim uzasadnieniem utworzenia pierwszej Wspólnoty (EWWS) była deklaracja R. Schumana (ministra spraw zagranicznych Francji), w której stwierdził iż
jest „(…) to plan poddania niemieckiego sektora węgla i stali ponadnarodowemu
administrowaniu w celu zagwarantowania pokoju na kontynencie”.
Traktat Paryski powołujący EWWS został podpisany na okres 50 lat. Obejmował Belgię, Francję, Luksemburg, Holandię, Niemcy i Włochy. Te same państwa
utworzyły EURATOM na czas nieokreślony. Zasadniczym celem EURATOMu
była współpraca w pokojowym wykorzystaniu technologii jądrowej, głównie dla
rozwoju energetyki5.
3.	Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska, Białystok1999; W. Bokajło, K. Dziubka (red.),
Unia Europejska. Leksykon integracji, Wrocław 2004, s. 8-32.
4.	J. Czapułowicz (red.), Bezpieczeństwo europejskie: koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski,
Warszawa 1997, s. 29 i n.
5.	Cyt. za E. Synowiec, Dynamika i poszerzenie zakresu integracji europejskiej, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, Warszawa 2004, s. 4.
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Ogólnie biorąc w traktatach tych nie sformułowano szczegółowych celów polityki energetycznej Wspólnot. Zaznaczono jednak, że należy zwrócić szczególną
uwagę na jej rozwój. Dopiero w 1964 r. państwa członkowskie tych Wspólnot
podpisały protokół w sprawie rozpoczęcia prac projektowych nad wspólną polityką
energetyczną. Projekty takie zostały opracowane i przyjęte przez ówczesną Radę
Ministrów Wspólnot w 1969 r. Wynikało to z potrzeby dostosowania tej polityki
do zasad i reguł tworzonego w tym czasie rynku wewnętrznego Wspólnot. A także
w związku z koniecznością nawiązania współpracy z powstałym wówczas (1960
r.) OPEC oraz narastającej sytuacji konfliktowej na Bliskim Wschodzie, co mogło
skomplikować handel surowcami energetycznymi, spowodować wzrost ich cen. Do
początku lat 70. nie dokonano jednak jakichś ważniejszych przedsięwzięć mających
na celu sprecyzowanie i realizację założeń wymienionego protokołu i projektu.
Wartą odnotowania jest decyzja Rady ze stycznia 1971 r. zobowiązująca państwa
członkowskie do przedkładania Komisji Wspólnot planów inwestycyjnych w zakresie wydobycia i zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz planów dotyczących
bieżącego i perspektywicznego importu tych surowców.
Działania instytucji Wspólnot w tym zakresie uległy pewnemu przyspieszeniu
w 1975 r. – początku ówczesnego kryzysu energetycznego na świecie w wyniku
wysokiego wzrostu cen ropy decyzją OPEC (z 8 do 32 dol. za baryłkę) jako swoistego odwetu wobec krajów Zachodu za poparcie Izraela w konflikcie z krajami
arabskimi6.
W grudniu 1973 r. powołano Komitet Energetyczny Wspólnot, którego głównym
zadaniem miało być przygotowywanie dla Komisji projektów uchwał w zakresie
polityki energetycznej oraz koordynowanie wprowadzania w życie przez państwa
członkowskie polityki energetycznej. Zaś w czerwcu 1974 r. Komisja przedstawiła
Radzie raport na temat działań zmierzających „Ku nowej strategii polityki energetycznej Wspólnot”. Raport ten został przyjęty przez Radę we wrześniu tego samego
roku. Akcentowano w nim konieczność wypracowania długoterminowej polityki
energetycznej, zmniejszenia zależności Wspólnot od dostaw ropy i gazu z państw

6.	Patrz: Encyklopedia świata (rocznik 1958-1991), Warszawa 1992; Najnowsza historia świata
1900-2007, Warszawa 2008.
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trzecich oraz opracowania wspólnego stanowiska wobec państw eksporterów tych
surowców, głównie z OPEK.
Wagę powyższych projektów i decyzji podkreślał fakt iż w 1974 r. ponad 80% ropy
i 30% gazu zużywanych w państwach Wspólnot pochodziło z importu7. W związku
z powyższym Komisja konkretyzując dalej zalecenia Rady opracowała dokument
zatytułowany „Polityka energetyczna wspólnot – cele do 1985 r.”, w którym m.in.
zobowiązano państwa członkowskie do gromadzenia i przechowywania zasobów
paliw płynnych na co najmniej 90 dni.
Z kolei Rada w grudniu 1986 r. przyjęła program nazywany „Ku nowej strategii
polityki energetycznej” zawierający zaktualizowane cele i wskaźniki, które powinny
być osiągnięte przez państwa członkowskie w horyzoncie do 1995 r. Przewidywano
w nim m.in.:
– ograniczenie udziału ropy naftowej w ogólnym zużyciu energii do 40%;
– udoskonalenie wykorzystania źródeł energii o 20%;
– stopniowe zwiększanie udziału energii słonecznej i wiatrowej (OZE) w bilansie
energetycznym Wspólnot8.
Ważnym faktem historycznym był Traktat z Maastricht (1991 r.), który dał nowe
impulsy w ujednoliceniu i dalszym rozwoju polityki energetycznej UE. Utworzona
wówczas Unia Europejska prawnie podjęła dziedzictwo Wspólnot w tym zakresie
oraz zmodyfikowała i rozszerzyła cele polityki energetycznej, m.in. o:
– prezentowanie wspólnego stanowiska UE wobec głównych producentów i konsumentów ropy i gazu;
– szybkie i spójne reagowanie na zmiany podażowe i cenowe na rynkach energetycznych;
– zrównoważenie wykorzystania ropy i gazu z nośnikami OZE.
Konkretyzacji tych zapisów dokonano w obszernym dokumencie pn. „Energy
Package 2007” opracowanym przez Komisję. Wymienione (i inne) dokumenty
i zalecenia Rady i Komisji nie zawierały jeszcze wszystkich generalnych zasad
i celów wspólnej polityki energetycznej (i liberalizacji rynku energii). Wspólnoty

7. Por. Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska …, s. 157 i n.
8.	Por. Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko, Energetyczno-klimatyczna współpraca świata, Poznań 2009, s.
67-70.
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stanowiły jednak pierwszy istotny krok w kierunku wypracowania takiej polityki
w przyszłości.
W przyjętej w 1997 r. „Zielonej Księdze” Komisja Europejska położyła nacisk
na formułowanie wspólnych stanowisk państw członkowskich w przedmiotowych
sprawach na forum międzynarodowym. Nawiązywano przy tym do aktualnych
ocen i prognoz dotyczących wyczerpywania się znanych zasobów surowców energetycznych na świecie. Z zaleceń „Zielonej Księgi” wynikał nakaz przeglądu sektorowego we wszystkich krajach UE9.
W styczniu 2007 r. Komisja opracowała tzw. pakiet energetyczny, zawierający
cele polityki energetycznej UE do 2020 r. Zawierał on kolejną wykładnię tej polityki w aspekcie zrównoważonego rozwoju, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
surowców energetycznych i liberalizacji rynku10.
Traktat Lizboński z 13.12.2007 r. zawierał odrębny rozdział (po raz pierwszy)
poświęcony energii. Na podstawie tego zapisu traktatowego Unia Europejska uzyskała formalnie kompetencje do prowadzenia polityki energetycznej na szczeblu
wspólnotowym w celu utworzenia wspólnego rynku energii, ale z uwzględnieniem
polityk państw członkowskich11.
We wspomnianych dokumentach UE i w literaturze przedmiotu dowodzi się, że
polityka energetyczna UE obecnie oparta jest na trzech filarach:
1. Nazwany: prawdziwy rynek wewnętrzny energii. Jego celem jest zaoferowanie
użytkownikom (indywidualnym i przedsiębiorstwom) energii rzeczywistego
wyboru sprzedawcy energii (gazu) a także pobudzenie wszystkich inwestycji
w tym obszarze. Zdaniem Komisji jednolity rynek energii przyczyni się nie
tylko do zwiększenia konkurencyjności lecz także do zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego;
2. Nazwany: przyspieszenie procesu przechodzenia na rodzaje energii oparte
na technologiach niskoemisyjnych. Zakłada się w nim, że UE utrzyma pozycję światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej;
9.	Tamże; patrz także: Z. Ślusarczyk, C.T. Szyjko (red.), Prawo europejskie w toku przemian, Warszawa 2008, s. 8-30.
10.	A. Konarzewska, Zielona Księga a europejska polityka energetyczna, „Bezpieczeństwo Narodowe”
2006, nr 1.
11. Z. Ślusarczyk, C.T. Szyjko (red.), Prawo europejskie…, s. 8-30.
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3. Nazwany: wydajność energetyczna. Zakłada on zmniejszenie o 20% zużycia energii pierwotnej do 2020 r. A także poprawę wydajności wytwarzania,
przesyłu oraz dystrybucji ciepła i energii elektrycznej.
Komisja jednoznacznie stwierdza, że propozycje tych trzech filarów wymagać
będą prowadzenia spójnej i wiarygodnej zewnętrznej polityki energetycznej12.
Zarazem Komisja zaznaczyła, że UE nie jest w stanie sama osiągnąć tych (i innych
jeszcze) celów dotyczących energii i ekologii. Musi ona współpracować zarówno
z krajami rozwijającymi się, z producentami i odbiorcami energii na świecie. Zamierza aktywnie rozwijać wspólną zewnętrzną politykę energetyczną w zakresie
dostaw surowców energetycznych. Będzie także podejmować wysiłki na rzecz
ustanowienia tzw. partnerstw energetycznych opartych na zasadzie przejrzystości,
przewidywalności i wzajemności13.
W lipcu 2007 r. oficjalnie otworzono rynek energii elektrycznej dla każdego
odbiorcy w UE. Jednak realne utworzenie takiego rynku znajduje się wciąż w fazie
przejściowej, nie są to już wyłącznie oddzielne rynki krajowe, ale nie jest to jeszcze
jeden rynek unijny14.
W Traktacie Lizbońskim podpisanym 13 grudnia 2007 r. znajduje się odrębny rozdział poświęcony energii (tytuł XX Energetyka, art. 17a). W artykule tym
stwierdza się, że:
1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz
z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy środowiska naturalnego,
polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między
Państwami Członkowskimi:
a). zapewnienie funkcjonowania rynku energii;
b). zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii;

12. Por. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C306, 12/2007.
13.	P. Świeboda, Strategiczne wyzwanie dla UE. Kształtowanie zewnętrznego wymiaru polityki
energetycznej, Warszawa 2008, s. 36 i n.; J. Bielecki, Bruksela blokuje Gazprom, „Dziennik”
z 20.09.2007.
14.	Tamże, patrz także: P. Naimski, P. Szałamacha, Bezpieczeństwo energetyczne ponad podziałami,
„Rzeczpospolita” z 12.11.2007; J. M. Barrosso, A. Pichalgs, Nowy krajobraz energetyczny Europy
czyli sześć filarów unijnej współpracy, „Gazeta Wyborcza” z 8.03.2006.
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c). wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również
rozwoju nowych i odnawialnych form energii;
d). wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.
2. Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowień Traktatów, Parlament
Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,
ustanawiają środki niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w ustępie
ł. Środki te są przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów. Nie naruszają one prawa Państwa Członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych,
wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia
w energię, bez uszczerbku dla artykułu 175 ustęp 2 litera c.
3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2 . Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną
procedurą prawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia środki o których mowa w tym ustępie, jeżeli maja one
głównie charakter fiskalny15.

Ważność dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu
ziemnego i ropy dla liberalizacji rynku energii
Dla bezpieczeństwa energetycznego państw UE ważnym czynnikiem jest dywersyfikacja źródeł i dostaw ropy i gazu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy własne zasoby tych
surowców pokrywają tylko niewielką część potrzeb w tym zakresie.
Niezawodne i niezależne zabezpieczenie dostępu do surowców energetycznych
jest też jednym z ważnych czynników rozwoju gospodarczego i konkurencyjności
tych gospodarek w wymiarze globalnym16. Warto również zaznaczyć, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państw (UE) to długoterminowe plany, strategie
i inwestycje – zwłaszcza w zagospodarowanie nowych źródeł tych surowców. Unia
Europejska potrzebuje dostępu do większości światowych złóż ropy i gazu, dróg
ich transportu i negocjacji cen w tym zakresie.

15.	Patrz: Z. Ślusarczyk, Bezpieczeństwo energetyczne państw, „Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach”,
nr 95/22/2012, s. 111-118.
16.	Patrz: Executive Agency for Competitiveness & Innovation Report 2007 – www.europa.eu/energy/
inteligent, www.ure.gov.pl/portal/pl/bannesy - pobrano 15.01.2008.
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Przypomnijmy i to, że powyższe problemy (i inne jeszcze) mają duży aspekt polityczny. A upolitycznienie ich dostaw kreuje dodatkowe trudności, m.in. w postaci
domagania się przez ich eksporterów konkretnych umów międzynarodowych,
łącznie z ustaleniem długoterminowych cen na dostawy tych surowców. Dotyczy to
zwłaszcza swoistego „dyktatu” państw mających największe zasoby tych surowców
i ich importerów. W takich przypadkach mówi się najczęściej o „dyktacie monopolitycznym”, choć występują tu pewne różnice jak np. między krajami OPEC, Rosji,
Wenezueli i innych. Sytuacje takie są ważnymi problemami UE także w zakresie
liberalizacji rynku energii.
Obecnie państwa UE mają około 30 umów (to zmienia się w czasie) z rządami
państw spoza UE w sprawie importu ropy naftowej i około 60 umów na import
gazu ziemnego. To dane Komisji UE, która (jak zaznacza) nie posiada dokładnych
danych o takich porozumieniach i czy wszystkie są zgodne z prawem UE. To wspomniany już efekt braku wspólnej (solidarnej) polityki energetycznej Wspólnoty.
Co nie pozwala w pełni wykorzystać faktu, iż UE jest największym importerem
energii na świecie17. Tak więc, sumarycznie rzecz ujmując, o dywersyfikacji dostaw
ropy i gazu do państw UE decydują przede wszystkim zasoby i ceny tych surowców
w konkretnych krajach lub ich ugrupowaniach.
Wartość wydobycia i produkcji paliw z ropy naftowej i gazu stanowi przeważającą
część wartości wszystkich surowców mineralnych w ich obrocie międzynarodowym. Jest w tym duży udział sektora prywatnego (w tym i w krajach arabskich) co
powoduje, że ich podaż łatwiej niż innych surowców podlega określonym perturbacjom związanym z sytuacją geopolityczną. Generalnie jednak branża ta wykazuje
stałą tendencję wzrostową stymulowaną wzrostem zapotrzebowania na te surowce.
W obrocie międzynarodowym zasadnicze znaczenie ma ropa naftowa. Złoża
ropy naftowej występują na wszystkich kontynentach, a także na ich szelfach (około
25-30% łącznych zasobów). Współcześnie (realnie) złoża ropy naftowej w 63%
przypadają na kraje Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska 23%, Kuwejt, Iran, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie po 9-11%. Znaczące zasoby ropy posiada także Rosja.

17.	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C306 z 17.12.2007; patrz także: B. Komorowski, Razem
gdy zakręcą kurek, „Gazeta Wyborcza” z 22.01.2007; K. Niklewicz, Solidarność energetyczna
w eurokonstytucji, „Gazeta Wyborcza” z 23.01.2007.
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Równie dynamiczny wzrost zapotrzebowania następuje w przypadku gazu ziemnego. Prawie 65% zużywanego w UE gazu pochodzi z importu, a 35% ze źródeł
własnych. Struktura odbiorców gazu w UE jest następująca: 29% przemysł, 29%
elektrownie, 40% gospodarstwa domowe, handel i usługi oraz 2% inni18.
Ceny ropy i gazu w Europie zależą głównie od trwającego od dziesięcioleci systemu kontraktów związanych z ceną ropy. Wprowadzany mechanizm cen spot
(z natychmiastową dostawą) wynikających z podaży i popytu, nie odgrywa jeszcze
wielkiej roli.

Polski rynek energii
Według danych Komisji Europejskiej, w roku 2005 Polska zajmowała trzecią pozycję
wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom niezależności energetycznej.
Lepszy wynik posiadały jedynie Dania i Wielka Brytania. Tak wysokie miejsce w zestawieniu Polska zawdzięcza krajowym złożom węgla kamiennego i brunatnego,
z których łącznie produkuje się ok. 96% energii elektrycznej. Dzięki posiadaniu złóż
gazu ziemnego, Polska znajduje się na czwartym miejscu wśród 25 krajów UE (bez
Bułgarii i Rumunii), jeśli chodzi o uzależnienie od jego importu. Jeśli chodzi o uzależnienie od zewnętrznych dostaw ropy, w roku 2005 Polska zajmowała dziewiątą
pozycję. Poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski jest więc znacznie wyższy
niż większości krajów Unii Europejskiej. W najbliższych latach te proporcje nie
powinny się zasadniczo zmienić, ponieważ poziom wydobycia węgla kamiennego
i brunatnego oraz gazu ma być w Polsce na poziomie zbliżonym do obecnego19.
Według Ewy Kopacz – Marszałek sejmu RP, Polska jest ważnym importerem gazu
ziemnego, jednak ze względu na czynniki infrastrukturalne (i historyczne) import
ten był i jest uzależniony od dostaw z Rosji. Ceny gazu z Rosji są uzależnione od
tzw. kontraktu jamalskiego opartego na formule cenowej zakładającej, że będzie
ona oparta na indeksacji do kilkumiesięcznej średniej z notowań produktów ropopochodnych. Ostatnia zasadnicza zmiana tej formy cenowej została wprowadzona
Aneksem 26 w 2006 r., skutkiem czego było podwyższenie ceny o około 10%.
W chwili obecnej cena gazu z kontraktu jamalskiego odzwierciedla wysokie ceny

18. Dane za: UOKiK, PGNiG i DGP zamieszczone w „Dzienniku G. P.” z 18.07.2013.
19. Polityka surowcowa Polski i Unii Europejskiej, „Rzeczpospolita-dodatek specjalny” z 16.09.2011.
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ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Przy czym E. Kopacz zwraca uwagę,
że warunki cenowe kontraktów handlowych w większości przypadków pozostają
tajemnicą handlową firm importerów i podanie rzeczywistych cen kontraktowych
jest niemożliwe bez uzyskania danych od eksporterów i importerów ropy i gazu.
Według doniesień prasowych, obecne ceny gazu z tego kontraktu należą do najwyższych w UE. Według niej w 2011 r. po przeprowadzeniu szeregu inwestycji
(interkonektor Cieszyn, rozbudowa w Lasowie, wirtualny rewers na Gazociągu
Jamalskim), możliwość sprowadzenia surowca od innych dostawców znacząco
wzrosła. Ze względu na czynniki geopolityczne i kryzys gospodarczy, projekty
takie jak gazociąg Nabucco i gazociągowa oś północ – południe pozostają trudne
do realizacji. W związku z tym, jeszcze większego znaczenia nabiera konsekwentna
realizacja projektu budowy terminala LNG w Świnoujściu, który od drugiej połowy 2014 roku zapewni Polsce swobodny dostęp do gazu ziemnego pozostającego
w obrocie na światowym rynku LNG. W 2009 r. został podpisany przez PGNiG
S.A. z Qatargas kontrakt na dostawy w latach 2014-2034 gazu skroplonego, co
umożliwi PGNiG S.A. uzupełnienie swojego port folio dostawami o charakterze
średnioterminowym i krótkoterminowym. Terminal LNG będzie stanowił również
istotne zabezpieczenie na wypadek ewentualnych zakłóceń w dostawach surowca
z kierunku wschodniego20.
Działania prowadzone obecnie w sektorze gazowym odzwierciedlają fakt wzrastających możliwości dywersyfikacyjnych i mają na celu zmianę warunków cenowych kontraktu jamalskiego z 2006 r. oraz doprowadzenie do obniżenia ceny gazu.
Jednym z podstawowych kierunków działań w przyjętej przez Radę Ministrów
w dniu 10 listopada 2009 r. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (M.P. z 2010
r. Nr 2, poz. 11) jest wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Bezpieczeństwo
dostaw paliw i energii zostało zdefiniowane jako zapewnienie stabilnych dostaw
paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po
akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez
dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych.

20.	W. Duszczyk, PGNiG zamierza w ciągu kilku lat podwoić produkcję gazu, „Dziennik G. P.”
z 17.12.2012.
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W zakresie gazu ziemnego głównym celem polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Cel ten jest realizowany poprzez:
– zwiększenie przez polskie przedsiębiorstwa zasobów gazu ziemnego pozostających w ich dyspozycji;
– zwiększenie możliwości wydobywczych gazu ziemnego na terytorium Polski;
– z apewnienie alternatywnych źródeł i kierunków dostaw gazu dla Polski;
– r ozbudowę systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego;
– z większenie pojemności magazynowych gazu ziemnego.
Do priorytetowych projektów inwestycyjnych w krajowym sektorze gazu ziemnego umożliwiających dywersyfikację kierunków dostaw gazu do Polski należy
zaliczyć:
–b
 udowę terminalu LNG w Świnoujściu;
–b
 udowę połączeń międzysystemowych;
– r ozbudowę podziemnych magazynów gazu.
Cechą charakterystyczną tych inwestycji są wysokie nakłady oraz kilkuletni okres
realizacji inwestycji. W związku z tym Minister Gospodarki aktywnie wspiera działania związane z pozyskaniem funduszy europejskich na realizację strategicznych
projektów infrastrukturalnych. Wszystkie projekty mające priorytetowe znaczenie
dla sektora gazowego uzyskują dofinansowanie ze środków publicznych z trzech
podstawowych źródeł, którymi są:
–P
 rogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ);
–E
 EPR (European Energy Programme for Recovery);
–T
 EN-E (Trans – European Networks – Energy).
27 441 mln PLN przeznaczone będzie na działania związane z poszukiwaniem
i wydobyciem węglowodorów21.
Mając na uwadze zmieniające się ceny ropy naftowej (wg której określane są
ceny importowanego do Polski gazu ziemnego) oraz mieniący się kurs USD/PLN
pismem z dnia 25 października 2011 r. PGNiG S.A. wystąpiło do Prezesa URE
z wnioskiem o zatwierdzenie nowej Taryfy na gaz ziemny. W wyniku toczącego się

21.	S. Śmigiel, Nie stać nas na energetyczne dryfowanie, „Dziennik G. P.” z 17.12.2012; D. Ciepiela,
Będą kolejne gazowe bloki energetyczne, „Dziennik G. P.” z 27.12.2012.
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postępowania w dniu 16 marca 2012 roku Prezes URE zatwierdził Taryfę dla paliw
gazowych PGNiG S.A. (Część A Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych
Nr 5/2012, na okres do 31 grudnia 201 r.).

Podsumowanie
Utworzenie wspólnego rynku energii UE i związanej z tym jego liberalizacji przeciąga się w czasie. Wynika to z zaszłości historycznych oraz bieżących sprzeczności
interesów producentów i konsumentów energii. W ostatnim czasie (w kontekście
wydarzeń na Ukrainie) podjęto kolejne inicjatywy związane z utworzeniem unii
energetycznej UE.

Streszczenie
Liberalizacja unijnego rynku energii
Polityka energetyczna UE obejmuje budowę wspólnego rynku energii, bezpieczeństwa jej dostaw oraz ochronę środowiska. Są to podstawowe trzy cele unijnej polityki energetycznej zapisane w Europejskiej Karcie Energetycznej przyjętej w grudniu
1994 r. Określa ona także zasady promowania liberalizacji rynku energii i efektywności energetycznej, wskazuje obszary współpracy miedzy państwami członkowskimi w produkcji, przetwarzaniu, dystrybucji, magazynowaniu itp. energii.
Jednak, utworzenie wspólnej polityki energetycznej UE, w tym i liberalizacji rynku
energii, to wciąż jeszcze wiele wątpliwości, dyskusji, braku jednolitego stanowiska
państw członkowskich, wysuwanie na pierwsze miejsce interesów i bezpieczeństwa
narodowego. W projekcie liberalizacji rynku energii w UE Komisja Europejska
zaproponowała, aby sektor energetyczny został uznany za strategiczny.
Słowa kluczowe: polityka energetyczna UE, liberalizacja rynku energii, dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych, programy energetyczne, współpraca
energetyczna.

Summary
Liberalisation European Union market of energy
EU energy policy includes creating a common energy market, security of energy
supply and environmental protection. Those are the three fundamental objectives of
EU energy policy enshrined in the European Energy Charter adopted in December
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1994. EU energy policy also determines rules to promote market liberalization
and energy efficiency, identifies areas of cooperation between Member States in
production, processing, distribution, storage, etc. of energy. However, the creation
of a common EU energy policy, including the liberalization of the energy market,
it is still a lot of doubts, discussions, lack of a common position of the Member
States, putting national interests and national security first. In the EU energy market
liberalization project, the European Commission has proposed that the energy
sector was considered strategic.
Keywords: the EU Energy Policy, the liberalization of the energy market, diversification of energy supplies, Energy Programs, Energy Cooperation.
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Ogólne podstawy koncepcji zarządzania
zasobami ludzkimi
Grażyna Kącicka1

Istota i pojęcie zarządzania
Zarządzanie zasobami ludzkimi może kojarzyć się z zatrudnianiem i zwalnianiem
pracowników oraz rozliczaniem czasu pracy. W dzisiejszych czasach jednak, gdy
przedsiębiorstwa stają się coraz częściej organizacjami opartymi na wiedzy i doświadczeniu, zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera nowego znaczenia. Coraz
częściej pojawiają się pojęcia takie, jak „kapitał ludzki”, podkreślające znaczenie
pracowników w organizacji. Rolę kierownika obrazuje rysunek 1.
Rysunek 1. Rola kierownika w ZZL (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Źródło: Opracowanie własne

1. Mgr Grażyna Kącicka, doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo szeroki termin, określający ogół działań związanych z utrzymaniem odpowiedniej kadry pracowniczej posiadającej
właściwą wiedzę oraz odpowiednim jej motywowaniem tak, aby swoją pracą przyczyniała się ona do realizacji celów organizacji. Zarządzanie to dziedzina wiedzy,
w której ujawniają się wszystkie wiadomości i doświadczenia z innych dziedzin
życia. Zarządzanie jest takim rodzajem kierowania, w którym tytuł do wywierania
wpływu na hierarchię i systemy wartości, interesy i dążenia oraz postawy i organizacyjne zachowania kierowanych wynika głównie z władania lub faktu dysponowania
przez kierującego zasobami materialno-energetycznymi i informacyjnymi o szczególnym znaczeniu dla organizacji bądź z samego przeświadczenia kierowanych, że
kierujący ma możliwości pozyskania tych zasobów.
W praktyce zarządzanie określa się jako poznanie tego, czego oczekuje się od
ludzi i dopilnowanie, aby wykonali to w sposób jak najlepszy i jak najtańszy. Organizacje w swoim działaniu wykorzystują zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe,
informacyjne, a ich rodzaj i wielkość zależą głównie od specyfiki celów i wielkości
organizacji. Zarządzanie porządkuje chaos, jaki może powstać i powstaje w wyniku
przetwarzania i wykorzystywania zasobów w celu osiągnięcia zamierzeń organizacji2. Nowe wytyczne teorii zarządzania mówią, że między kierownictwem a pracownikami powinny istnieć stosunki partnerskie. W takim układzie pracownicy musza
być traktowani z szacunkiem i otrzymywać zadania związane z odpowiedzialności.
Pragną oni posiadać pewna swobodę decyzyjną i mieć okazję do jej skutecznego
wykorzystania. Jako menadżer powinieneś poznać swoich pracowników pytać ich
o zdanie w różnych kwestiach. Zaufanie jest nieodłącznym składnikiem zarządzania kadrami3. Stąd zarządzanie w organizacjach jest procesem nastawionym na
koordynację różnorodnych zasobów w celu osiągnięcia efektów i zysków poprzez
realizacje określonych funkcji kierowniczych. Przełom w podejściu do zarządzania
i narodzin nauki o organizacji zarządzaniu spowodowała rewolucje przemysłowa
zapoczątkowała w osiemnastym stuleciu, wraz z rozwojem gospodarczym państw,
rozwijały się nauki o zarządzaniu. Dynamika zmian w teorii i praktyce zarządzania
2.	A. Ksykiewicz- Dorota, Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów studiów
magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, CZELEJ, Lublin 2005,
s. 35.
3. A. Ksykiewicz- Dorota, Zarządzanie w pielęgniarstwie…, s. 39.
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jest szczególnie widoczna, jeżeli przeanalizuje się rozwój zmierzch poszczególnych
teorii oraz nurtów w zarządzaniu. Krótki ich przegląd jest także przydatny dla
zrozumienia przebiegu procesów zachodzących w czasie tworzenia, rozwoju i doskonalenia organizacji. Pierwszy etap rozwoju nauk i zarządzaniu zdominowany jest
przez przedstawicieli nauk przyrodniczych, szczególnie inżynierów. To oni stanowią
najliczniejszą grupę ludzi z wyższym wykształceniem, zatrudnionych stanowiskach
kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Ich specyficzny sposób postrzegania świata miał znaczny wpływ na to, że organizacje działania zespołowego przyrównywano do skomplikowanych maszyn. Do najwybitniejszych przedstawicieli
tego nurtu zalicza się najczęściej: F. W.Taylora, Henry Gantta (1861-1919), Franka
Gilbertha 1868-1924), Henry Forda (1863-1947), Henry Le Chatelier’a (1850-1936)
i Karola Adamieckiego (1866-1993), Henri Fayola (1841-1925) czy Maxa Webera
(1864-1921). Ich osiągnięcia są postrzegane jako specyficzny pogląd na pojmowanie
zależności człowieka jako podwładnego lub też przełożonego. Efektem pracy badaczy jest fakt zminimalizowania lub też eliminacji niektórych czynności i przerw
w pracy, co przyczyniło się do wzrostu efektywności pracy.
W tabeli 1 przedstawię charakterystykę współczesnego podejścia do organizacji zarządzania, gdyż proces rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu polega na
nadążaniu za zmieniającą się rzeczywistością. Należy stwierdzić, iż rzeczywistość
ta jest różna tzn. jest ta przodująca, która wymaga stosowania doń adekwatnych
rozwiązań i ta opóźniona, która wymagać będzie rozwiązań „przestarzałych”. Wybór
odpowiedniej metody będzie skutkował doborem właściwej opcji dla poprawy
efektywności pracy. W tabeli 1 przedstawiono współczesne podejście do organizacji.
Tabela 1. Charakterystyka współczesnego podejścia do organizacji
ROZPATRYWANY PARAMETR

CECHY PARAMETRU

– t rudności w dostosowaniu do zmiennych
warunków otoczenia

Sposoby przejawiania się niesprawności organizacji

– b łędy w formułowaniu celów organizacji
– p odejmowanie decyzji nieoptymalnych
–w
 ydajność pracy indywidualnej staje się
procesem drugorzędnym
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ROZPATRYWANY PARAMETR

CECHY PARAMETRU

– n iedostatecznie szybka reakcja na zmiany
otoczenia spowodowana małą zdolnością
prawidłowej oceny zjawisk zewnętrznych
z uwagi na traktowanie organizacji jako
układu zamkniętego

Przyczyny dysfunkcji

– n admierna absolutyzacja reguł i przypisów
– n iedostateczna szybkość zbierania i niska

jakość informacji niezbędnych do podejmowania decyzji

– z akłócenia w kanałach informatycznych
– s przeczność interesów indywidualnych

z interesami organizacji zakłócającą proces
podejmowania decyzji

– n atura człowieka jest nie tylko złożona lecz
wysoce zmienna

– c złowiek posiada wiele motywów, które skła-

dają się na indywidualną hierarchię ważności; ta hierarchia ulega zmianom w zależności
od sytuacji (indywidualizacja potrzeb)

Koncepcja człowieka

– c złowiek swoje potrzeby może zaspokoić
zarówno w organizacji jak i poza nią

– c złowiek może się dostosowywać do wielu

stylów kierowania w zależności od motywów
pracy i zadań przed nim stawianych, tzn. nie
ma jednego najlepszego stylu kierowania

– c złowiek „zadowolony” to nie zawsze człowiek wydajny

– c złonka organizacji traktuje się jako pod-

Koncepcja członka organizacji

stawowy jej składnik nie tylko ze względu
na konieczność realizacji decyzji, ale przede
wszystkim ze względu na „nowatorstwo zdolność do tworzenia rzeczy nowych, właściwą
tylko „zasobom ludzkim”

– u czestnicy organizacji są jej podmiotem,
a nie jedynie przedmiotem manipulacji
„oświeconych kierowników”
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ROZPATRYWANY PARAMETR

CECHY PARAMETRU

– d o historycznie wykształconych koncepcji

kierownika dołączono wizerunek kierownika
jako przywódcy,

Postulowana rola kierownika

– k ierownik powinien stwarzać warunki dzia-

łania podwładnych, w których następuje integracja celów indywidualnych z zespołowymi,

– k ontrola powinna dotyczyć przede wszystkim
wyników, nie zaś przebiegu działania podwładnych.

Sposób pojmowania organizacji

– formalizacja: dokładne instrukcje przy
procesach technologicznych, ramowe dla
działalności nierutynowej
– organizacja jest systemem otwartym, a więc:
a). podlega prawu entropii
b). c złonkowie organizacji są członkami
danej organizacji jak i również innych
organizacji formalnych i nieformalnych
c). działa w warunkach niepewności i ryzyka,
które może tylko częściowo ograniczać
przez tworzenie racjonalnych reguł
działania
d). sposób reagowania na sytuację należy
traktować w kategoriach probabilistycznych a nie deterministycznych

–w
 ielozawodowość pracy wykonawczej, przemienność pracy, system kompensacji

– s tworzenie warunków do akceptacji celów

przez członków organizacji i pobudzenie ich
do roli realizacji zadań

Sposób rozwiązywania problemów

– z apewnienie wzajemnej niesprzeczności

celów, skupienie się na procesach, a nie na
hierarchii,

–w
 ypracowanie rozwiązań organizacyjnych,

które zapewniłyby maksymalną zdolność
adoptowania się do zmiennych warunków
otoczenia i warunków wewnątrz organizacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Apanowicz, Charakterystyka wiedzy o zarządzaniu, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka (red.), Zarządzanie organizacjami,
Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 64.
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Na podstawie przedstawionej tabeli 1 można wysnuć wniosek, iż dobry system
zarządzania powstał, rozwijał i przekształcał się w określonych warunkach ówczesnej rzeczywistości. Zarządzanie dwudziestego pierwszego stulecia zdaniem
twórców nauki zarządzania, różni się od tradycyjnego szybkością i jej konsekwencjami. Szybkość w zarządzaniu i jej działaniu podyktowana jest głównie warunkami
konkurencji na rynku globalnym oraz olbrzymim tempem rozwoju technologii
przemysłowych. Ma ona szereg wymiarów i dotyczy:
– identyfikacji nowych potrzeb i technicznych możliwości ich zaspokajania przez
nowe lub ulepszone produkty i usługi,
– rozwoju wdrażaniu nowych technologii i wyrobów,
– budowy kanałów dystrybucji umożliwiających sprzedaż produktów jednoczesną na całym globalnym rynku,
– zmian struktury firm oraz tworzenie sieci sojuszy i współpracy z innymi firmami w celu szybkiego rozwoju i skutecznego działania.
Wiedza o zarządzaniu, określana także jako teoria organizacji i zarządzania,
jest uważana przez naukowców za integralną składową dziedzin nauk humanistycznych czy ekonomicznych. Oznacza to, iż pojęcie organizacji jako przedmiotu
badań może występować w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i arbitralnym4.
Zdaniem Jerzego Apanowicza znaczenie rzeczowe – to instytucja lub grupa funkcjonalna w skład której wchodzą celowo zorganizowane zespoły ludzi i rzeczy.
Dalej autor stwierdza, iż zachodzą w niej procesy realne materialne i fizyczne oraz
kierowanie, na które składają się działania informacyjne i decyzyjne. Reasumując,
należy stwierdzić, że organizacja w znaczeniu rzeczowym jest każdym podmiotem
gospodarczym, stanowiącym lub wchodzącym w skład określonej organizacji.
Apanowicz uważa także, że organizacja w sensie czynnościowym odbierana jako
przedmiot badań, to celowy proces zgrupowania ludzi i rzeczy zdolny do osiągnięcia sprawnego jakiegoś celu. W tym sformułowaniu zawiera się pojęcie organizowania polegającego na tworzeniu organizacji i celowym koordynowaniu czynności,
działań, pracy i służby. Organizacja w sensie atrybutowym eksponuje właściwości

4.	J. Apanowicz, Charakterystyka wiedzy o zarządzaniu, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka (red.), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 38-48.
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rozpatrywanej organizacji. Oznacza to, iż bada się i ocenia złe lub dobrze, sprawne
lub niesprawne, oszczędne lub rozrzutne działania.
Organizowanie w badaniach naukowych to proces tworzenia organizacji, takiej
całości, której wszystkie składniki przyczyniają się do powodzenia całości. Według
polskich prakseologów T. Kotarbińskiego5 i J. Zieleniewskiego6 organizacja to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane jego
części w zasadzie przyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenia całości
jest istotnym warunkiem powodzenia części. Badacze ci uważali, że przedmiot
badań naukowych w organizacjach należy traktować, analizować jako całość, której
części współprzyczyniają się do jej powodzenia, a całość do powodzenia części.
Rozpatrując przedmiot badań w zarządzaniu, badania i wyjaśnienia kieruje się na
działania przełożonego (dyrektora, prezesa, kierownika, majstra) i zachowanie się
podwładnego (specjalistę, urzędnika, pracownika, instruktora). Bada się, czy jest
ono przede wszystkim zgodne z zakładanym i ustalonym zamiarem organizacji.
Jest to ujęcie instytucjonalne.
W Encyklopedii Organizacji i Zarządzania termin „organizacja” jest przedstawiony jako wyodrębniona względnie z otoczenia całość ludzkiego działania, mająca
określoną strukturę skierowaną na osiąganie jakiegoś celu lub celów. Podstawowymi
właściwościami każdej organizacji są:
– celowość – istnienie celu lub celów przyjętych do osiągnięcia,
– złożoność z dających się określić części powiązanych ze sobą i z całością organizacji działania w sposób celowy;
– odrębność celów i struktury w stosunku do otoczenia, a jednocześnie powiązanych przez nie z otoczeniem7.
Z właściwości organizacji wynika, że może ona być tylko cechą ludzkiego działania. Zarządzanie według wspomnianej encyklopedii to działalność kierownicza
polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji
nimi. Pojęcie zarządzania jest węższe niż kierowanie, które dotyczy osób, instytucji

5. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, PWN, Łódź 1955, s. 89.
6. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981, s. 7.
7. L. Pasieczny (red.), Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Warszawa 1981, s. 320.
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lub rzeczy niekoniecznie podległych kierującemu z tytułu własności środków produkcji. W społeczeństwie socjalistycznym, w którym podstawowe środki produkcji
stanowią własność ogólnonarodową, zasady zarządzania są ustalane przez najwyższe władze państwowe; jako naczelne przyjmuje się przy tym sformułowane przez
Włodzimierza Lenina zasady centralizmu demokratycznego, jednoosobowego
kierownictwa oraz udziału mas pracujących. Władza niezbędna do zarządzania wypływa z aktów prawnych państwa oraz z upoważnienia udzielonego przez właściwy
organ państwowy lub właściciela środków produkcji (np. w przypadku z obiektami
spółdzielczymi). W socjalizmie zarządzanie służy realizacji celów ogólnospołecznych skonkretyzowanych w postaci zadań ustalonych w narodowych planach społeczno-gospodarczych. Ze względu na istotne znaczenie dla społeczeństwa jest ono
uregulowane w aktach prawnych najwyższych organów państwa oraz naczelnych
organów administracji gospodarczej i państwowej, a także w statutach i regulaminach instytucji, jest więc rodzajem działalności kierowniczej o największym stopniu
legalizacji (uporządkowania prawnego). W praktyce polskiej termin zarządzanie
stosuje się do działalności kierowniczej występującej w obrębie sformalizowanych
struktur organizacyjnych, przede wszystkim w produkcji materialnej, ale również
w nauce, kulturze, ochronie zdrowia itp. W treści tego terminu występują istotne
różnice w zależności od pozycji zarządzającego, np. Rada Ministrów zajmuje się
w skali całego kraju, dyrektor zjednoczenia, w skali zgrupowanych przedsiębiorstw,
mistrz lub kierownik oddziału w skali grupy stanowisk pracy. Zarządzanie w skali
gospodarki narodowej realizuje się przez:
– określenie celów i środków realizacji strategicznych zadań polityki gospodarczej, co jest m.in. treścią procesu planowania (→ planowanie gospodarcze);
–o
 rganizowanie systemu funkcjonowania gospodarki narodowej;
– kształtowanie systemu bodźców i dźwigni zwiększających zaangażowanie kolektywów pracowniczych w realizację ustalonego planu, a także mających na
celu podejmowanie dododatkowych zadań;
– s prawowanie kontroli nad podległymi organizacjami.
Zarządzanie na szczeblu przedsiębiorstwa odbywa się przez:
– planowanie;
– organizowanie;
–p
 obudzanie i doskonalenie kadr;
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– k ontrolę wykonania zadań.
Te typowe elementy działalności kierowniczej nazywane są funkcjami kierowniczymi. Ponieważ zdolność człowieka do kierowania pracą innych ludzi jest ogra
niczona (rozpiętość kierowania), zarządzanie wielkimi organizacjami gospodar
czymi, naukowymi itp. wymaga istnienia specjalnego aparatu zbudowanego
w sposób hierarchiczny; kierownikowi naczelnemu podlega bezpośrednio kilku
lub kilkunastu kierowników niższego szczebla, tym z kolei odpowiednio większa
liczba kierowników następnego szczebla itd. Sposób podporządkowania niższych
szczebli wyższym wywiera istotny wpływ na charakter systemu zarządzania i cechy
struktury organizacyjnej. Znaczenie sprawnego zarządzania w społeczeństwie stale
rośnie, ponieważ decyduje ono o efektywności działania jednostek gospodarczych,
a więc o społecznej wydajności pracy i stopniu zaspokojenia potrzeb, a także wywiera decydujący wpływ na zadowolenie z pracy milionowych rzesz pracujących.
Wiąże się z tym wzrost roli nauk o organizacji i zarządzaniu. W znaczeniu zbliżonym do terminu „zarządzanie” używany jest termin „administrowanie”, niekiedy
niesłusznie z zabarwieniem pejoratywnym8.
W dzisiejszej dobie definiowanie pojęcia zarządzanie nie zmieniło się tak radykalnie od definicji socjalistycznej przedstawionej powyżej. Zarządzanie jest sztuką
osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, zarządzający (menedżerowie) osiągają cele organizacji poprzez organizowanie pracy innych, a nie przez
wykonywanie zadań osobiście.
Zarządzanie to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu, na podstawie
własności środków produkcji lub dyspozycji nimi9. Zarządzanie to także działanie
polegające na dysponowaniu zasobami. Zarządzanie to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji
(ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. W odniesieniu do organizacji gospodarczych zamiast
słowa zarządzanie używa się czasem terminu administracja biznesu (ang. Business

8.	Tamże, s. 609 - 610. Zobacz więcej: J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1977;
W. Kieżuń, Podstawy gospodarki i zarządzania, Warszawa 1997.
9. B. Gliński, Zarządzanie gospodarką socjalistyczną. Logika postępu. Warszawa 1980.
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Administration). Zadanie administracji biznesu ujmuje krótkie określenie: „Administracja biznesu ma zapewnić, aby zostało zrobione to, co ma być zrobione”.
Administracja biznesu jest dyscypliną akademicką, a szereg uniwersytetów i szkół
biznesu nadaje stopień magistra z tej dyscypliny10.
W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia pojawia się w Polsce nowe
pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), początkowo jako tłumaczenie piśmiennictwa anglojęzycznego (Human Resources Management), a następnie jako
termin przyjęty przez autorów polskich publikacji. Dawniej, tj. od czasów A. Smitha, za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej uważano następujące
rodzaje zasobów:
– zasoby naturalne (bogactwa naturalne oraz ziemia; obecnie także ceniona jest
woda i powietrze);
– zasoby kapitałowe (finansowe i rzeczowe);
– zasoby ludzkie (praca).
W dwudziestym stuleciu to zestawienie uzupełniono o:
– efektywną przedsiębiorczość,
– dobrą organizację i nowoczesną technologię,
–d
 ostęp do informacji i wiedzy,
–u
 miejętne wykorzystanie czasu.
10. T. Pszczołowski, Zarządzanie a organizacja, PWN, Warszawa 1999, s. 32.

120

Grażyna Kącicka

Rysunek 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Źródło: A. Ludwiczański, Polityka kadrowa przedsiębiorstwa. Wyzwania współczesności, Warszawa 1996, s. 78.

Znaczenie pracy (zasobów ludzkich) zmieniało się w czasie. W osiemnastym
stuleciu Smith traktował pracę jako podstawowe źródło bogactwa narodu. Praca
znajdowała też główne miejsce w koncepcji D. Ricardo i teorii K. Marksa. Obecnie
próbuje się spojrzeć na pracę, na tle innych zasobów, w sposób bardziej wyważony.
Niektórzy uważają, że we współczesnym społeczeństwie bez wiedzy, informacji,
przedsiębiorczości i organizacji sama praca nie może przynosić wielkich efektów.
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Zapomina się jednak przy tym, że jest to zakumulowany wynik poprzedniej pracy
ludzkiej i że dzięki temu będą lepiej wykorzystane inne zasoby. Kształtowanie się
koncepcji „zarządzania zasobami ludzkimi” jako współczesnego modelu sprawowania funkcji personalnej organizacji zrodziło potrzebę zdefiniowania pojęcia
zasobów ludzkich. Przez pojęcie „zasoby ludzkie organizacji” należy rozumieć
ogół ludzi, informacji i środków finansowych, jakie organizacja ma lub którymi
może dysponować11. To zasoby ludzkie są najcenniejszym z zasobów firmy, gdyż
to właśnie człowiek decyduje o efektywności wykorzystania surowców, kapitału,
jest skuteczny w działaniach związanych z pracą.

Strategia i system zarządzania zasobami ludzkimi
W tworzeniu i realizacji strategii organizacji ważne miejsce zajmują strategie rozwoju pracowników, które pozwalają efektywnie wykorzystać potencjał społeczny
firmy i powodują, że pracownicy stają się istotnym czynnikiem jej przewagi konkurencyjnej. Wzrasta rola zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i obecnie
stało się ono wielkim biznesem, co jest widoczne chociażby na przykładzie działających w tym zakresie agencji i firm doradztwa personalnego na świecie i w Polsce.
Zarządzanie zasobami ludzkimi to złożony proces, wymagający wielkiej konsek
wencji i odpowiedzialności ze strony kierownictwa firmy. O przebiegu tego procesu
decydują wybory dokonywane przez kierownictwo firmy w ramach kształtowanej
polityki personalnej, która powinna odzwierciedlać strategię i politykę ogólną
przedsiębiorstwa. Wybory te mogą dotyczyć charakteru zatrudniania pracowników
(model sita lub kapitału ludzkiego), poziomu wynagrodzeń (liderzy czy „ogony”
płacowe), stosunków pracowniczych (współpraca ze związkami zawodowymi,
czy próba kierowania firmą bez reprezentacji pracowniczej) oraz takich spraw jak
szkolenie i rozwój pracowników (uczenie w organizacji albo organizacja ucząca
się) oraz kształt systemu motywacyjnego w organizacji12.

11.	G. Gołębiowska, Kadra i gospodarka zasobami ludzkimi, [w:] Z. Gomółka (red.), Zarządzanie
zasobami ludzkimi, Szczecin 2001, s. 5.
12.	M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994, s. 56; E. Mastyk-Musiał, Strategiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2000, s. 9.
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Strategiczne podejście do zarządzania ludźmi polega na działaniu według ustalonego planu, który bierze pod uwagę ogólną strategię firmy. Dzięki temu zarządzanie
ludźmi przyczynia się do zwiększania zysków z prowadzonej działalności.
W latach siedemdziesiątych dwudziestego stulecia termin „strategia” został
wprowadzony do działalności gospodarczej i teorii przedsiębiorstw w rezultacie
burzliwych zmian w ich otoczeniu. Pojawiły się publikacje poświęcone zarządzaniu
strategicznemu, polityce strategicznej przedsiębiorstwa, strategiom zarządzania,
strategii przetrwania organizacji, strategii sukcesu firmy, strategii organizacji. Rysunek 3 przedstawia zależność pomiędzy strategiami w organizacji.
Rysunek 3. Zależność między strategią organizacji i strategią zasobów ludzkich

Źródło: Opracowanie własne

Szybkie tempo zmian w otoczeniu przedsiębiorstw lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku, wdrażanie nowych technologii, konieczność redukcji kosztów i głębokich
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restrukturyzacji sprawiły, że zaczęto zdawać sobie sprawę z nieprzydatności dotychczasowego zarządzania ludźmi w nowej sytuacji. Pojawił się postulat, by o zarządzaniu zasobami ludzkimi także zacząć myśleć w kategoriach strategicznych.
W związku z tym w publikacjach coraz częściej zaczęły się pojawiać takie pojęcia,
jak: strategia zarządzania kadrami, strategia personalna firmy, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne potencjałem społecznym. Pojęcia te są w rozmaity sposób prezentowane. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:
1. „O strategicznym zarządzaniu potencjałem społecznym mówi się stosunkowo
od niedawna. Duże nowoczesne przedsiębiorstwa, działające w coraz bardziej
wymagającym i złożonym otoczeniu, angażują się obecnie w formułowanie
strategicznych planów personalnych oraz poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w potencjał społeczny. Formułowanie strategii personalnej jest integralną częścią formułowania strategii firmy”13.
2. „Strategia personalna jest generalnym programem formułowania celów wynikających z misji i kierunków ich osiągania. Ze swej istoty strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim: skutkuje rozwojem uczestników organizacji Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi stanowiąc część całościowej strategii
zarządzania organizacją, uwzględnia koncepcje i zasad) ukierunkowane na
rozwój firmy i jej reputację w otoczeniu rynkowym”14.
3. „Strategia personalna firmy polega na sformułowaniu własnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi, określeniu długofalowej wizji pożądanego stanu
oraz związanego z tym systemu działań taktycznych, który powinien zapewnić
optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, gwarantujące realizację celów
istotnych dla firmy w danym okresie”15.
4. „Strategiczne zarządzanie kadrami polega na podejmowaniu działańi decyzji
odnoszących się do pracowników, które długofalowo ukierunkowują działania
w sferze personalnej mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia organizacji”16.

13. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1995, s. 34.
14.	A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie
w firmie, Poltex, Warszawa 1998, s. 41.
15. M. Juchnowicz, Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000, s. 11.
16. T. Listwan, Kształtowanie kadry menadżerskiej firmy, Wrocław 2002, s. 40-41.

124

Grażyna Kącicka

5. „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda podejmowania decyzji związanych z intencjami organizacji dotyczącymi ludzi. Zajmuje się ono
zależnością pomiędzy ZZL a zarządzaniem strategicznym w organizacji. Strategiczne ZZL odnosi się do ogólnego kierunku, w którym pragnie podążać
organizacja, chcąca osiągać swoje cele za pośrednictwem ludzi. Strategiczne
ZZL jest integralną częścią strategii firmy”17.
Idąc dalej tokiem rozumowania przedstawionego przez poszczególnych badaczy
powyższy przegląd sformułowań wskazuje na konieczność przywiązywania dużego
znaczenia do strategicznego podejścia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. To łączy
wszystkie cytowanych autorów, natomiast każdy z nich proponuje nieco inną treść
w prezentowanej definicji, podyktowaną różnymi podejściami, aspektami i uwarunkowaniami. Dlatego dla ujednolicenia zagadnienia przyjmuje się definicję, iż
strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi określa długofalowe kierunki własnej
filozofii zarządzania ludźmi, zmierzające do optymalnego gospodarowania zasobami ludzkimi, sprzyjające realizacji celów istotnych dla organizacji w danym okresie.
Strategiczne ZZL winno stanowić integralną cześć ogólnej strategii organizacji18.
Związki zarządzania ludźmi ze strategią ogólną firmy mogą mieć rozmaity charakter. Z literatury wynika, że może nie być żadnych powiązań lub mogą istnieć
między nimi relacje, które kształtują trzy rodzaje strategii personalnych.
Pierwszy model strategii personalnej występuje wówczas, gdy zarządzanie zasobami ludzkimi służy wyłącznie realizacji strategii ogólnej. Koncepcję taką prezentuje tzw. Model Michigan, który nadrzędną rolę przyznaje ogólnej strategii przedsiębiorstwa, traktując strukturę organizacyjną i zarządzanie zasobami ludzkimi jako
wynikające z tej strategii. Zarządzanie personelem w tym modelu spełnia służebną
funkcję wobec strategii ogólnej firmy poprzez odpowiednie ukształtowanie dyspozycyjności pracowników i ochronę ich pracy. „Celem strategii personalnej jest
optymalizacja działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z punktu widzenia
ogólnej strategii organizacji. Strategia personalna jest więc „przełożeniem” ogólnych
celów organizacji na język celów realizowanych w sferze zarządzania ludźmi. Jest
17.	M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza PWE, Warszawa 2000,
s. 221.
18.	H. Król, Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.),
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, PWN, Warszawa 2006, s. 122.
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jedną z wielu strategii funkcjonalnych firmy”19. Ten rodzaj powiązań, w którym
strategia personalna wynika bezpośrednio z ogólnej strategii organizacji, przyjęto
nazywać modelem reaktywnym.
Drugi model strategii personalnej jest przeciwstawny do modelu poprzedniego
i ma miejsce wtedy, gdy zarządzanie zasobami wpływa zarówno na tworzenie, jak
i na realizację strategii ogólnej firmy. Takie sytuacje preferuje w pewnym stopniu
tzw. Model harwardzki. Strategia odnosząca się do zasobów ludzkich wynika ze
strategii ekonomicznej i wspomaga jej realizację. Nie oznacza to jednak, że jest
w tym procesie stroną bierną – wprost przeciwnie: może ona odgrywać aktywną
rolę w samym formułowaniu strategii ekonomicznej i odcisnąć na niej piętno tradycji i kultury firmy, a także wnieść aspekt czysto ludzki. Prócz tego, strategia określa
sposób, w jaki można zoptymalizować wykorzystanie wkładu pracy zatrudnionych.
Przedstawia też zalety i wady przedsięwzięcia tak, by przy opracowaniu strategii
ekonomicznej rozważono, jak wykorzystać wspomniane zalety i jak przezwyciężyć ograniczenia”. W tym podejściu zasoby ludzkie organizacji stanowią źródło
i podstawę do :formułowania przesłanek i założeń ogólnej strategii rozwojowej
organizacji. Badacze francuscy formułowali „model strategii pobudzanej przez
zasoby ludzkie”, adresowany przede wszystkim o przedsiębiorstw, w których wybór
dziedzin działalności jest w dużej mierze warunkowany zmienną zasobów ludzkich, a – w szczególnych przypadkach – analizą ograniczeń tych zasobów środków
dostępności do bardziej klasycznych form działalności.
Trzeci model związków między strategią ogólną i strategią personalną zdarza
się wówczas, gdy między nimi zachodzi dynamiczna i ciągła interakcja, stanowiąc
równocześnie połączenie obydwu poprzednich koncepcji. Funkcje zarządzania
zasobami ludzkimi realizowane są w trakcie formułowania i realizacji strategii
ogólnej firmy. „Oznacza to, że wszystkie kwestie odnoszące się do zasobów ludzkich są uwzględniane przed wyborem strategii. Konfrontuje się je z misją, celami,
możliwościami, zagrożeniami, mocnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa,
po to, by wybrać najlepszy wariant strategii przedsiębiorstwa”20. Sytuacja ta wymusza traktowanie zasobów ludzkich w ujęciu długookresowym, ze starannym
19.	J. Szczupaczyński, Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów,
Warszawa 1998, s. 61- 62.
20.	M. Rybak (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej,
Warszawa 1998, s. 17.
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doborem właściwych kadr oraz z naciskiem na ich rozwój, by mogły wspierać
realizację strategii organizacji. „Proefektywnościowe zarządzanie kadrami zmierza
w kierunku humanizacji pracy, równocześnie z działaniami ukierunkowanymi na
pozycję ekonomiczną, rynkową – gwarantuje firmie przetrwanie. Proefektywność
i proaktywność oznacza przeciwieństwo biernego dostosowywania się firmy do
zmiennych czynników otoczenia. Rośnie przy tym ranga strategii”21. W tabeli 2
przedstawiono zestawienie zagadnień wiążących strategię ogólną i zasoby ludzkie.
Tabela 2. Zagadnienia strategiczne
ZAKŁAD PRACY

ZASOBY LUDZKIE

Jakiego rodzaju firmą jesteśmy,
jaka jest nasza misja?

Jakich ludzi potrzebujemy, by spełniać naszą
misję?

Czy nasz tradycyjny system
wartości jest odpowiedni?

Jak można przeprowadzić wymagane zmiany?

Dokąd zmierzamy?

Jak plany rozwoju wpłyną na przyszłe struktury,
systemy i wymagań wobec pracowników?

Jakie są nasze zalety, słabości,
możliwości, zagrożenia

Do jakiego stopnia wspomniane słabości i zalety
wiążą się ze zdolnościami personelu? Które
możliwości mogą korzystnie rozwijać motywację
pracowników? Co stwarza zagrożenie – brak
jakich umiejętność; odpływ profesjonalistów,
kwestie wydajności, motywacji i zaangażowania
personelu? Co mamy zamiar zrobić, by zmienić
ten stan rzeczy?

21.	A. Sajkiewicz, Ludzki wymiar zarządzania, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Zarządzanie potencjałem
pracy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 41.
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ZAKŁAD PRACY

ZASOBY LUDZKIE

Jakie są kluczowe problemy,
przed którymi stoi nasza firma?

Jak te kwestie mogą wpłynąć na struktury,
systemy personalne oraz wymagania stawiane
pracownikom?

Jakie czynniki determinują zrealizowanie założonej misji?

W jakiej mierze sukces firmy zależy od jakości,
motywacji, zaangażowania i postaw personelu?

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2000, s. 23.

Natomiast tabela 3 odzwierciedla przykład zintegrowanych strategii, które wzajemnie na siebie oddziaływają. Działanie takie nazywamy integralnym związkiem
pomiędzy strategią ogólną a personalną.
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Rekrutować
i zatrzymywać ludzi posiadających
umiejętności
innowacyjne

Zapewnić
możliwość
uczenia się
i rozwijania kariery,
prowadzić
szkolenia
zespołowe

STRATEGIA
WYNAGRADZANIA

Zmiana
kultury: praca
zespołowa,
przywództwo,
komunikacja
pozioma

STRATEGIA
ROZWOJU
PRACOWNIKÓW

STRATEGIA
POZYSKIWANIA
PRACOWNIKÓW

Osiągnąć przewagę konkurencyjną przez
innowację

STRATEGIA
ROZWOJU
ORGANIZACJI

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Tabela 3. Tworzenie zintegrowanych strategii zarządzania ludźmi.

Wynagrodzenie zespołu
– płaca/uznanie; premia
za osiągnięcia
dla poszczególnych osób

STRATEGIA
ROZWOJU
PRACOWNIKÓW

STRATEGIA
WYNAGRADZANIA

Osiągnąć
przewagę
konkurencyjną poprzez
jakość
i ciągłą poprawę

Rozwój pełnej
jakości oraz
inicjatyw
dotyczących troski
o klienta

Za decydujące kryterium
wyboru
uznać
świadomość spraw
dotyczących
jakości

Opracować
wprowadzające i następcze
programy
szkoleniowe,
kładące nacisk
na jakość

Uzależnić
wynagrodzenie od jakości
osiągnięć
w zakresie troski
o klienta

Osiągnąć
przewagę konkurencyjną
dzięki ludziom
zapewniającym wysoką
jakość

Wypracować kulturę,
w której
ludzie zapewniający dobrą
jakość mogą
osiągnąć
sukces

Rozwijać
strategię
której
firma będzie
zatrudniała
i zatrzymywała ludzi,
jakich potrzebuje

Opracować
program
ustawicznego
rozwoju oraz
traktować
firmę jako
organizację
uczącą się

Utrzymywać
konkurencyjne poziomy
wynagrodzeń

Osiągać
przewagę
konkurencyjną poprzez
rozwijanie
firmy jako
organizacji
o wysokiej
wydajności
działania

Stworzyć
kulturę
zorientowaną
na efekty

Zatrudniać
ludzi zapewniających
wysoką oraz
podejmować
kroki w celu
zatrzymania
ich

Stosować
zarządzenie
przez efekty
w celu określenia potrzeb
rozwojowych

STRATEGIA
ROZWOJU
ORGANIZACJI

STRATEGIA
POZYSKIWANIA
PRACOWNIKÓW

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Grażyna Kącicka

Źródło: Opracowanie na podstawie wypowiedzi kierownika zasobów ludzkich Z.A. „Polna”
w Przemyślu mgra Stanisława Laszeckiego.
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Według informacji Stanisława Laszeckiego, w zakładzie pracy corocznie jest
przeprowadzana ankieta wśród załogi, która zawiera takie kwestie oceny strategii
przedsiębiorstwa, jak:
– sposoby komunikowania się kadry kierowniczej z pracownikami,
– sposobu zarządzania spółką
– spraw wynagrodzeń
– spraw socjalnych załogi
– spraw płacowych
– atmosfera w zakładzie pracy22.
Brak powiązań strategii organizacji ze strategią zasobów ludzkich tworzy sytuację występowania jedynie administracyjnych powiązań. W tej sytuacji działania
podejmowane w ramach funkcji personalnej dotyczą jedynie codziennych zadań
administracyjnych. Pracownicy komórek kadrowych nie mają czasu ani możliwości zajmowania się sprawami personalnymi w perspektywie strategicznej. Piony
personalne mogą w ogóle nie znać strategii ogólnej, ponieważ nie są o niej informowane. Najczęściej strategie ogólne i strategie personalne takich firm nie mają
charakteru sformalizowanego.
Nie można jednak zdecydowanie określić, które spośród wyżej przedstawionych
powiązań między strategią personalną a strategią ogólną firmy jest najbardziej korzystne. Zależy to bowiem od wielu czynników. Podejmowane są w związku z tym
próby typologii różnych strategii personalnych. I tak np. T. Stalewski po analizie
podejścia konstruktywistycznego i antykonstruktywistycznego do zarządzania personelem oraz biorąc pod uwagę model „sita” (inaczej zasadę „odsiewania” personelu) i model „kapitału ludzkiego” (inaczej zasadę „rozwijania” personelu), wyróżnił
cztery strategie personalne: autoselekcji, autonomizacji, transakcji i transformacji.
Następnie opisał związki między strategią personalną a wybranymi strategiami
ekonomicznymi, takimi jak: nastawienie na niskie koszty produkcji lub wysoką
jakość wyrobów, politykę specjalizowania się w pojedynczych produktach czy też
dywersyfikacji produktu, oraz prześledził zmiany strategii personalnej w zależności od cyklu rozwoju organizacji a w zakończeniu pokazał różnice w strategiach

22.	P. Pacuła, Ruch związkowy w okresie transformacji systemowej w Polsce, Multicolor, Lubaczów
2009, s. 409 -422.
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personalnych przyjmowanych przez organizacje stosujące politykę rozwoju wewnętrznego bądź zewnętrznego23.
W wielu polskich firmach zarządzanie ludźmi jest postrzegane wyłącznie jako
działalność operacyjna, w której stosowane są różne techniki zarządzania, mające
na celu pozyskanie, utrzymanie i rozwój pracowników. Brakuje natomiast formułowanej i realizowanej strategii personalnej, świadomego wyboru długookresowych
zasad, celów i sposobów postępowania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Modele zarządzania zasobami ludzkimi
Przyjmowane w organizacji zasady polityki personalnej mają istotny wpływ na
kształtowanie zarządzania zasobami ludzkimi. Rzeczywista polityka personalna
konkretnej organizacji wskazuje na stosowanie modeli o przeciwstawnych typach.
Dlatego rozróżnia się model sita i model kapitału ludzkiego. Model sita oparty jest
na konkurencji i rywalizacji między pracownikami. Dominuje w nim podejście
selekcyjne. Przy takim podejściu firma stara się dotrzeć do dobrych kandydatów,
a następnie - stosując system sit i filtrów – „odsiewa się” mniej dobrych, by przyjąć
najlepszych już „na wejściu”. Tych przyjętych obserwuje się w codziennej praktyce
działania. Następuje ciągła selekcja - najbardziej efektywnych awansuje się, a słabych zwalnia, by na ich miejsce przyjąć nowych itd., itd.
Model ten opiera się na założeniu, że dorosły człowiek jest w pełni ukształtowany
i w związku z tym nie podlega istotnym zmianom. Wobec tego nie ma sensu inwestować w szkolenie i rozwój pracowników. Model kapitału ludzkiego opiera się na
odmiennym założeniu, przyjmując iż człowiek uczy się i zmienia całe życie - warto
więc inwestować w jego szkolenie i rozwój. Dzięki temu pracownicy przywiązują
się emocjonalnie do firmy, są wobec niej lojalni, a firma liczy na długookresowe
ich zatrudnienie. W tym podejściu rekrutacja i selekcja także odgrywają istotną
rolę, chociaż nie tyle zwraca się uwagę na oficjalne dyplomy i świadectwa, co na
osobowość kandydatów. Przyjmuje się osoby skłonne do współpracy, niekonfliktowe, o dużym potencjale rozwojowym.

23.	T. Stalewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody, wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 24-37.
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Wraz z rozwojem firmy i zwiększeniem się zakresu i obowiązków dotyczących
funkcji personalnej w przedsiębiorstwach podejmuje się decyzje o utworzeniu tak
zwanego Działu Personalnego. Rola i funkcje tego działu są różne w zależności od
faz rozwoju danej organizacji. Odmienne zdania określa się dla działu prowadzącego
działania administracyjne, inne natomiast dla tego, który ma być partnerem w podejmowaniu strategicznym decyzji dotyczących firmy. Pod tym względem wyróżni
się cztery etapy rozwoju funkcji i odpowiadające im cztery modele działania24:
1. Model pasywny – model, który określany może być mianem „minimalistycznego”, charakterystyczny dla małych firm we wczesnych fazach ich rozwoju.
Funkcja personalna ograniczona jest tu do minimum i polega niemal wyłącznie na działaniach administracyjnych wymaganych przez prawo pracy.
2. Model reaktywny – model, w którym następuje poszerzenie funkcji administracyjnych o reagowanie na bieżąco potrzeby personalne organizacji. Jest to
związane z pojawieniem się i koniecznością zatrudniania nowych pracowników, zapewnienia im niezbędnych szkoleń, wprowadzania mechanizmów
zapobiegających odchodzeniu wartościowych pracowników z organizacji.
W fazie szybkiego rozwoju firmy, aby osiągnąć sukces lub jedynie się utrzyma,
musi być konkurencyjna na rynku.
3. Model aktywny – model, w którym reagowanie na bieżące potrzeby organizacji
przestaje wystarczać, niezbędne jest także przewidywanie i wyprzedzanie tych
potrzeb. Celem staje się doprowadzenie do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji strategii firmy. Pociąga to za sobą konieczność
kompleksowego podejścia do zagadnień rekrutacji i selekcji, motywowania
i oceniania pracowników, tworzenia polityki szkoleniowej, kształtowania systemów wynagrodzeń itp.
4. Model proaktywny – model, w którym funkcja personalna rozumiana jest
jeszcze szerzej obejmuje bowiem kreowanie potrzeb w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi.
Z taką sytuacją mamy do czynienia w firmach, w których inwestycje w pracowników są tak samo ważne, jak inwestycje w rozwój nowych produktów, technologii
czy linii produkcyjnych. Tabela 4 przedstawia modele realizacji funkcji personalnej
w firmie.
24.	J. Tyborowska, Rola i zadania Działu Personalnego - vademecum współczesnego kadrowca,
Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000, s. 24.
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Realizowanie zadań koniecznych
wymaganych
przez prawo
pracy

ROLA
W ORGANIZACJI
PERSPEKTYWA
DZIAŁANIA

MODEL
PROAKTYWNY

MODEL
AKTYWNY

MODEL
REAKTYWNY
Realizowanie
zadań koniecznych przez
wymaganych
przez prawo
pracy

Realizowanie zadań
koniecznych
wymaganych
przez prawo
pracy

Realizowanie zadań
koniecznych
wymaganych
przez prawo
pracy

Zaspokajanie
bieżących
potrzeb.
Działalność
operacyjnawykonawcza

Zaspokajanie
bieżących
potrzeb.
Działalność
operacyjnawykonawcza

Zaspokajanie
bieżących
potrzeb.
Działalność
operacyjnawykonawcza

Planowanie potrzeb
organizacji
w oparciu
dostarczone
dane

Planowanie
potrzeb
organizacji
w oparciu
dostarczone
dane

PLANOWANIE
POTRZEB

REAGOWANIE
NA BIEŻĄCE
POTRZEBY

ADMINISTRACJA

MODEL
PASYWNY

Tabela 4. Modele realizacji funkcji personalnej w firmie.

Asystent

Wykonawca
kontroler

Specjalista,
agent zmian

Strategiczna,
konsultacyjna
partner- doradca

Określona przez
przepisy, bieżąca

Bieżąca,
orientacja
funkcjonalna

Krótkoi średnioterminowa
orientacja
biznesowa

Długo
terminowa
orientacja
biznesowa
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Na środowisku
wewnętrznym,
na realizacji
zadań

Na realizacji
strategii na
środowisku
zewnętrznym,
na dostarczaniu kompleksowych
rozwiązań

Asystent zarządu
lub w dziale
administracji

Asystent zarządu lub w dziale
administracji

Kierownik/
dyrektor
podlegający
zarządowi

MODEL
PROAKTYWNY

MODEL
AKTYWNY

Administracja
KONCENTRACJA
UMIEJSCOWIENE
W STRUKTURZE
ORGANIZACYJNEJ

MODEL
REAKTYWNY

MODEL
PASYWNY

Ogólne podstawy koncepcji zarządzania
Recenzja
zasobami
wydawnicza
ludzkimi

Na budowaniu
i realizacji
strategii, na
dostarczaniu
kompleksowych
rozwiązań

Członek
zarządu

Źródło: M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w malej firmie, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2004, s. 34.

Zazwyczaj polityka personalna może być formułowana do takich zagadnień, jak:
– adaptacja zawodowa nowych pracowników,
– dyscyplina pracy,
– fizyczne warunki pracy,
– wydajność i jakość pracy,
– nadmierna fluktuacja.
W tabeli 5 przedstawiono zasady polityki personalnej w trzech elementach zarządzania zasobami ludzkimi.
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Tabela 5. Zasady polityki personalnej organizacji
ZASADY POLITYKI DOBORU PRACOWNIKÓW
Wobec kandydatów i pracowników stosować zasadę równych szans.
Przy doborze kandydatów do firmy opierać się na faktycznych ich kompetencjach,
a nie na kwalifikacjach formalnych.
Kandydatów na stanowiska kierownicze pozyskiwać spośród najzdolniejszych własnych pracowników (spośród osób zaliczonych do rezerwy kadrowej).
Stosować kontraktowe zasady angażowania kadr kierowniczych (kontrakt nie może
być zawierany na dłużej niż na trzy lata, z możliwością przedłużenia). Do minimum
ograniczać umowy o pracę na czas nieokreślony.
ZASADY POLITYKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW
Wynagradzać pracowników stosownie do osiąganych wyników. Minimalizować stałą
część wynagrodzenia.
Wiązać najlepszych pracowników z firmą przez stosowanie długoterminowych wynagrodzeń dodatkowych (wynagrodzenia odroczone). Rozszerzać pozamaterialne środki
motywowania. Zapewnić tajność wynagrodzeń uzyskiwanych przez konkretne osoby.
ZASADY POLITYKI ROZWOJU PRACOWNIKÓW
Stwarzać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych ludziom szczególnie
uzdolnionym i przydatnym dla firmy.
Inwestować w ludzi.
Zobowiązać wszystkich kierowników do przygotowania i prowadzenia szkoleń podwładnych.
Przy awansach na stanowiska kierownicze stosować zasadę sukcesji i starszeństwa.
Sprzyjać tworzeniu i dzieleniu się wiedzą.
ZASADY POLITYKI OCENIANIA PRACOWNIKÓW
Skoncentrowanie się na celu motywującym do rozwoju osobistego i doskonalenia
efektywności pracy. Powszechność oceniania wszystkich pracowników zatrudnionych
powyżej 6 miesięcy w danej organizacji.
Przestrzeganie poufności szczegółowych wyników oceny (prawo ocenianego do
utajnienia jego wyników oceny). Możliwość odwołania, gdy pracownik nie zgadza się
z otrzymaną oceną.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Z. Pawlak, Personalna funkcja firmy, procesy i procedury
kadrowe, Poltex, Warszawa 2003, s. 25.
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S. Borkowska zaproponowała cztery zasady podwyższania płac, mające na celu
lepsze motywowanie pracowników.
1. Podwyżki plac nie mogą być automatyczne. Nie mogą też być powszechne
i jednoczesne, lecz zindywidualizowane, a zatem płatne w różnej wysokości,
z różną częstotliwością i w różnym czasie.
2. Praktyczne jest stosowanie określonych procentowo (zamiast kwotowo) podwyżek plac w stosunku do płacy zasadniczej.
3. Wysokość podwyżek powinna być zróżnicowana, głównie ze względu na poziom efektów pracy pracownika lub innych kryteriów stanowiących podstawę
podwyżek.
4. Częstotliwość podwyżek powinna być zróżnicowana, ale nie rzadziej niż co
dwa lata25.
Ten rodzaj formułowania zasad instruuje, jak należy postępować lub jak nie
należy postępować, by uzyskać zamierzony efekt działań personalnych. Jest to więc
wskazówka co do trybu postępowania i może wyrażać się np. w zasadach tworzenia
rezerwy kadrowej, w zasadach organizacji konkursów na określone stanowiska.
Wzbogacanie przedsiębiorstw o zasoby ludzkie jest podstawą ich trwania, a zarazem jest sztuką, jak twierdzą to fachowcy, sztuką niedocenianą26. Obok procesów
pracy i technologii ludzie są głównym czynnikiem rozwoju firmy. Pracownicy
stanowią największy kapitał przedsiębiorstwach, gdyż to oni mogą stać się źródłem
trwałej, przewagi konkurencyjnej. W przeciwieństwie bowiem do procesów technologicznych nie można ich skopiować. Pozyskiwanie pracowników jest pewnego
rodzaju procesem zdobywania i wykorzystywania zasobów ludzkich w organizacjach. Składa się on z kilku zharmonizowanych ze sobą specjalistycznych działań,
które to mają zapewnić organizacji w odpowiedniej ilości i jakości zasoby ludzkie
niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych przez owo przedsiębiorstwo. Działania te są dokonywane w kontekście strategicznym zarządzania zasobami ludzkimi.
Punktem wyjściowym pozyskiwania pracowników jest planowanie zasobów
ludzkich, co wiąże się z oszacowaniem przyszłych potrzeb organizacji dotyczących
pracowników, uwzględniając przy tym pożądany zestaw kwalifikacji. Zarządzanie

25. S. Borkowska, Jak wynagradzać?, Orgmasz, Warszawa 1992, s. 131 -132.
26. E. McKenna, N Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Feliberg, Warszawa 1999, s. 64.
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zasobami ludzkimi ma na celu pozyskiwanie, doskonalenie i utrzymywanie zasobów ludzkich potrzebnych organizacji. Ma ono znaczenie strategiczne oraz znajduje
się pod wpływem otoczenia prawnego i społecznego27.
Ważną częścią funkcji zarządzania zasobami ludzkimi jest pozyskiwanie pracowników. Planowanie kadr zaczyna się od analizy stanowisk pracy, a następnie
koncentruje się na prognozowaniu przyszłego zapotrzebowania organizacji na
pracowników, zarówno spośród już zatrudnionych w organizacji, jak i spoza niej,
a także planowaniu programów, których zadaniem jest zapewnienie we właściwym
momencie odpowiedniej liczby i typu pracowników28. W toku procesu naboru
(rekrutacji) i doboru (selekcji) następuje przyciąganie, ocena i ostateczne zaangażowanie kandydatów ubiegających się o pracę. Do metod oceny kandydatów należą
formularze podań o przyjęcie do pracy, sprawdziany, rozmowy kwalifikacyjne oraz
ośrodki oceny. Wiarygodność poszczególnych metod wykorzystywanych w toku
selekcji kandydatów musi zostać odpowiednio sprawdzona.
Organizacje muszą również pracować nad doskonaleniem swoich zasobów ludzkich. Dzięki szkoleniu i doskonaleniu pracownicy mogą odpowiednio wykonywać
powierzoną im pracę i przygotować się do pracy na innych stanowiskach w przyszłości. Ocena wyników ma istotne znaczenie dla uprawomocnienia narzędzi,
dobór oszacowania oddziaływania programów szkolenia, podejmowania decyzji
o podwyżkach i awansach oraz określenia potrzeb szkoleniowych. Można stosować
zarówno obiektywne, jak i krytyczne metody oceny; dobry system przeważnie
wykorzystuje kilka metod.

Polityka marketingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Współczesne przedsiębiorstwa i organy administracji państwowej działające
w wymagającym i złożonym otoczeniu rynkowym poszukują coraz częściej przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w potencjał społeczny i kapitał ludzki.
W warunkach ostrej konkurencji zaistniała potrzeba formułowania nowej polityki
27.	R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, PWN, Warszawa 2007,
s. 470.
28. A.M. Basak, Kodeksy etyczne jako element kultury organizacji, [w:] J. Cheda (red.), Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Fundacja Ius Medicinae,
Warszawa 2012, s. 17-18.
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personalnej, która zasadzać się musi nie tylko na innym wykorzystaniu dotychczasowych koncepcji i technik, lecz również na przyjęciu nowych założeń i wartości
w stosunku do ogółu pracowników.
Koncepcje zarządzania personelem w krajach zachodnich przeszły w naszym
stuleciu dłuższą ewolucję. Wyraża się ona przede wszystkim w przełamywaniu
istniejących stereotypów postrzegania roli pracowników w organizacji, jak również
wzajemnych relacji między kierownictwem a pracownikami. Stopniowo zaczęto
przechodzić od przedmiotowego do podmiotowego traktowania pracowników.
Głównymi wyznacznikami tej ewolucji są m.in.:
– wzrost konkurencji,
– globalizacja zarządzania poprzez istnienie ponadnarodowych organizacji,
– regulacje prawne dotyczące stosunków pracy i płacy,
– zmiany technologii wytwarzania i organizacji produkcji,
– wzrost poziomu wykształcenia pracowników, ich aspiracji i oczekiwań co do
kariery i samorealizacji w pracy.
Ewolucja zarządzania objęła kilka etapów. Pierwszy etap określany jest jako
model efektywnego wykorzystania ludzi zgodnego z kryterium wydajnościowym.
Założeniem filozofii personalnej tego okresu było traktowanie ludzi w organizacji
jako jednego z posiadanych przez nią zasobów, będący elementem kosztów działalności, od którego oczekuje się określonej efektywności. Jest to podejście przedmiotowo-instrumentalne. Model ten z biegiem lat uległ modyfikacji w kierunku
dobrego traktowania ludzi29.
Przedstawione powyżej przesłanki zmian zarządzania kadrami stworzyły wa
runki przejścia do kolejnej fazy, która na zachodzie w latach sześćdziesiątych przeszła w nową jakość i przyjęła nazwę Human Resources. Zakłada ona, że pracownicy
pragną nie tylko dobrze być traktowani w pracy, ale mieć również możliwość twórczego wkładu w funkcjonowanie organizacji. W swoim najdojrzalszym kształcie
oznacza to nowe spojrzenie na pracowników, ich miejsce w strukturze firmy, misji
firmy i na stosunki pracy30.
Współczesne przedsiębiorstwa i organy administracji państwowej różnych szczebli coraz częściej dostrzegają, że warunkiem sukcesu jest nie tylko technologia, lecz
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29. L
 . Zbiegień-Maciąg, B. Wiernek, Zarządzanie potencjałem ludzkim w firmie, AGH, Kraków
1993, s. 8.
30. L. Drozd, W. Ochota, P. Pacuła, Współczesny system polityczny RP i wybrane ustroje państw
UE, Multicolor, Jarosław 2009, s. 235 -239.
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szczególny kształt stosunków między pracownikami a pracodawcami, styl zarządzania akcentujący i koncentrujący się na zaangażowaniu pracowników w większym
stopniu do procesu decyzyjnego na różnych szczeblach struktury organizacyjnej.
Podkreśla się, że klucz do sukcesu tkwi nie tylko w kompetencjach zatrudnionych, lecz i w możliwościach ich mobilizowania na rzecz firmy i Organu. Trzeba
im tworzyć takie warunki, by zadziałały mechanizmy motywacji wewnętrznej,
uświadamiając im, że ich praca stanowi trwały wkład w sukces. Dla wielu menedżerów staje się coraz bardziej oczywiste, że miarą sukcesu jest identyfikowanie
się pracowników z jego celami i wartościami. Trzeba zatem poznawać potrzeby
pracowników, wspierać ich ambicje i dążenia do własnego rozwoju. Wyrażanie
uznania podnosi samopoczucie, zadowolenie z siebie i z wykonywanej pracy. Zaistniały zatem przesłanki (określony klimat organizacyjny) warunkujące możliwość
rozwoju i stosowania działań i zasad marketingowych wobec pracowników.
W polityce personalnej zaczęto wykorzystywać marketingowe zasady i reguły gry
wnosząc nowe treści do polityki personalnej. Marketing personalny bowiem obok
tradycyjnych treści, których kluczowym elementem jest administrowanie personelem obejmuje zorientowane na pracowników kierowanie, organizację i rozwój
zawodowy. W ogólnym ujęciu elementy marketingu personalnego przedstawia
rysunek 4.
Rysunek 4. Marketing personalny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów uzyskanych w dziale kadr
Z. A. „Polna” w Przemyślu.
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Marketing personalny stanowi system sposobów postępowania i zachowania
przedsiębiorstwa zorientowanego na interesy i oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Koncepcja marketingu personalnego traktuje pracowników
w sposób szczególny, jako wewnętrznych klientów firmy, których interesy znajdują się w centrum uwagi kierownictwa przedsiębiorstwa31. Według marketingu
kadrowego pracownik powinien znaleźć na swoim stanowisku pracy nie tylko
techniczne środki pracy, lecz również jasno sprecyzowane zadania oraz cele i wizje
przedsiębiorstwa oraz przyjazne mu otoczenie. To wszystko umożliwi pracownikowi samookreślenie się, podnoszenie kwalifikacji i odpowiednią motywację do
wydajnej pracy. Dobrze poinformowani i umotywowani pracownicy podnoszą
konkurencyjność, preferując w swym zachowaniu uznawaną za własną kulturę,
dobry klimat w stosunkach międzyludzkich, poczucie przynależności. Należy zatem
stwierdzić, iż u podstaw marketingu personalnego leży zatem przekonanie, że każdy
pracownik w zamian za zaspokojenie swoich potrzeb, pragnień, aspiracji będzie się
utożsamiał z celami przedsiębiorstwa lub organu w którym pracuje. W marketingu
personalnym klient wewnętrzny — pracownik firmy — wnosi swoją osobowość,
zdolności, kwalifikacje, umiejętności w zamian otrzymując dobre warunki pracy,
płacy, przyjazny klimat pracy, cele, zadania i wizje rozwojowe, perspektywy. Marketing personalny może rozwinąć się w odpowiedniej kulturze organizacyjnej
i klimacie organizacyjnym. Strategia personalna jest opracowywana zawsze na
podstawie filozofii personalnej danej organizacji. Określa ona sposób podejścia
do problemów ludzkich. Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy filozofii. Pierwsza
traktuje ludzi w organizacji jako jeden z posiadanych przez nią zasobów. Druga to
mówiąca o tym, że ludzie są zasobem głównym, o szczególnych właściwościach.
Model kapitału ludzkiego generuje kulturę organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowania i współpracy. Pracownicy przyjmowani są do pracy z myślą
o długookresowym ich zatrudnieniu. W modelu kapitału ludzkiego zakłada się,
że człowiek jest skłonny do rozwoju jest to jego naturalna potrzeba i bodziec mobilizujący do działania. Rozwój, a nie konkurencja jest podstawowym bodźcem.
Taki pozytywny system motywacyjny może w pełni rozwinąć się w warunkach
poczucia bezpieczeństwa, współpracy i zadowolenia. Tworzeniu zatem warunków
31. K. Schwan, K.G. Seipel, Marketing kadrowy, C.H. Becle, Warszawa 1995, s. 7.
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sprzyjających rozwojowi człowieka, a nie ostra selekcja ludzi, stanowi podstawowy
czynnik powodzenia. Ta orientacja w większym stopniu wytwarza określony klimat
organizacyjny warunkujący możliwość rozwoju i stosowanie działań i zachowań
marketingowych wobec pracowników32.
Istotę personalnych działań marketingowych można określić przez:
– rozpoznawanie potrzeb odbiorców, czyli pracowników oraz charakteru rynku
pracy będącego zewnętrznym źródłem doboru;
– przygotowanie odpowiedniej informacji wewnętrznej, jej obiegu oraz informacji na zewnątrz, prezentującej wizerunek;
– tworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, warunków sprzyjających
realizacji zadań oraz systemu motywacji;
– koordynowanie działań służby personalnej z działaniami innych służb przedsiębiorstwa;
– dostarczanie satysfakcji zatrudnionym i „obietnicy” dla potencjalnych pracowników33.
Marketing personalny wnosi nowe treści w podstawowe elementy polityki personalnej, takie jak rekrutacja, selekcja pracowników, ocena ich wyników, motywacje, jak również możliwości ich rozwoju i ich wpływu na społeczny wizerunek
organizacji. Zależnie do kogo adresuje się działania personalne, mają one charakter
działań wewnętrznych, nakierowanych na pracowników już zatrudnionych (tzw.
marketing kadrowy wewnętrzny) lub zewnętrznych skierowanych do potencjalnych
pracowników (tzw. marketing kadrowy zewnętrzny).
Planowanie kariery wiąże pracowników z firmą, obniża koszty związane z rekrutacją, selekcją oraz fluktuacją personelu, daje pracownikowi możliwość rozwoju
osobistegoi zawodowego.
Reasumując wywody na temat marketingu, należy podkreślić, że umożliwia
on nową jakość organizacji pracy, dającej pracownikowi satysfakcję z realizacji
własnych potrzeb, zwłaszcza w zakresie samoorganizacji poprzez zatrudnianie
pracowników.

32. B
 . Brylska, Rola marketingu w zarządzaniu personelem w przedsiębiorstwie, [w:] Transformacja
gospodarcza a problemy zarządzania, UMCS, Lublin 1999, s. 59.
33. B. Pokorska, Marketing personalny, „Handel Wewnętrzny” 1996, nr 1, s. 15.
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Streszczenie
Ogólne podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi
We współczesnym świecie sprawne zarządzanie organizacją, kreowanie jej przyszłości (w tym dążenie do osiągnięcia sukcesu) jest domeną ludzi, którzy są w niej
zatrudnieni i stanowią jej kapitał ludzki. Sprawność organizacji zależy od wielu
czynników, takich jak: zasoby rzeczowe, finansowe, ludzkie, których ilość, jakość
i dostępność w odpowiednim czasie zależy nie tylko od procesów zachodzących wewnątrz organizacji, ale także od zmian zachodzących w jej otoczeniu zewnętrznym.
Jednak wszystkie czynniki determinujące w sposób całościowy sprawne funkcjonowanie organizacji, ich sposób zdobywania i wykorzystania zależą od ludzi w niej
zatrudnionych. Przy tym ludzie są szczególnym zasobem organizacji, bowiem ich
kompetencje w postaci wiedzy, doświadczenia, umiejętności, zdolności, zwłaszcza
jeśli są unikatowe i odpowiednio wykorzystywane, stają się zasobem o charakterze strategicznym, który pozwala organizacji zdobywać przewagę konkurencyjną.
Oznacza to, że inwestowanie w pracowników traktowanych jako kapitał ludzki
i efektywne wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału powinno prowadzić do
osiągnięcia korzyści w postaci wartości dodanej.
Słowa kluczowe: prawo pracy, zasoby ludzkie, marketing, strategia.

Summary
General principles of the concept of human capital management
In the modern world the successful organization management, creating its future
(including the pursuit of success) is the domain of people, who are employed in
it and constitute its human capital. The efficiency of institution depends on many
factors mainly, physical and human capital, the quantity, quality and availability of
which depends not only on the processes taking place within the organization, but
also on changes in the external environment. However, all the factors determining
the efficient functioning of the organization, the way of their usage depend on the
people employed in it. All the more, the human capital is a special resource of organization, because the people competence in the form of knowledge, experience,
skills, abilities (especially, if they are unique and properly used), become a resource
of strategic nature, which allows the organization to gain a competitive advantage.
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This means, that investing in people treated as a human capital and effective use of
their potential should lead to benefits in the form of added value.
Keywords: employment legislation, human resources, marketing, strategy.
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Znaczenie prawa międzynarodowego
w ochronie przyrody
Jacek Cheda1

Wprowadzenie
Ochrona środowiska w ogóle jest przedmiotem zainteresowania prawa międzynarodowego. W międzynarodowym prawie środowiska z łatwością można wyodrębnić jego istotna część, którą zasadnie można nazwać międzynarodowym prawem
ochrony przyrody. Na prawo to składają się liczne umowy międzynarodowe2. Dorobek prawa międzynarodowego w zakresie ochrony przyrody, szczególnie w zakresie
ochrony zwierząt, jest bardzo bogaty. Początkowo w umowach międzynarodowych
ochroną obejmowano zazwyczaj określone gatunki zwierząt i roślin. Dopiero później przedmiotem ochrony objęto naturalne siedliska i całe ekosystemy, aby dojść
do ochrony różnorodności biologicznej. Przechodzenie do wyższych poziomów
ochrony oznacza, że zrezygnowano z ochrony gatunkowej. Jednak nadal jest ona
traktowana jako istotny element zachowawczej, konserwatorskiej ochrony roślin
i zwierząt. W umowach międzynarodowych ochroną objęto niedźwiedzie polarne,
foki, walenie (wieloryby, delfiny, morświny), ptaki i inne3. Większość umów dotyczy
ochrony konkretnych gatunków roślin i zwierząt.

Ochrona poszczególnych roślin i zwierząt w prawie
międzynarodowym
Pierwsze umowy międzynarodowe dotyczące konserwatorskiej ochrony poszczególnych gatunków roślin i zwierząt pojawiły się już na początku XX wieku. Aktem
prawa międzynarodowego dotyczącym ochrony ptaków jest Konwencja o ochronie

1. D
 r Jacek Cheda, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej
w Sieradzu.
2. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012, s. 49.
3. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 101.
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ptaków pożytecznych dla rolnictwa z dnia 19 marca 1902 r.4 Jej celem było zapobieganie stratom, które na skutek niekontrolowanego zabijania ptactwa pożytecznego
w rolnictwie ponoszą kraje będące ich ojczyzną. Umowa ta do dziś nie straciła na
aktualności. Rozszerzył się natomiast zakres przedmiotowy tej ochrony i doszły
nowe problemy wykraczające poza klasyczne formy ochrony gatunkowej ptaków
wędrownych. Dotyczą one m.in.:
– ochrony naturalnych siedlisk dzikich zwierząt i roślin (tzn. ochrony pewnych
kompleksów przyrodniczych i ekosystemów),
– zachowania różnorodności gatunkowej i zapewnia ciągłość istnienia gatunków
i ekosystemów,
– ochrony zagrożonych wyginięciem dzikich zwierząt przed szkodliwymi praktykami w handlu międzynarodowym,
– ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego5.
Jak widać Konwencja ta ma bardzo duże znaczenie dla konserwatorskiej ochrony
przyrody.
Warto także wspomnieć o Konwencji Genewskiej z dnia 24 września 1931 o uregulowaniu połowu wielorybów6.
Kolejną bardzo istotną dla ochrony zwierząt (ptaków wodnych) jest Konwencja
o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza
jako środowisko życiowe ptactwa wodnego sporządzona w Ramsarze w dniu 2
lutego1971 r.7 Konwencja, uwzględnia podstawowe funkcje ekologiczne obszarów
wodno-błotnych jako regulatorów stosunków wodnych oraz jako środowiska życiowego charakterystycznej flory i fauny, a w szczególności ptactwa wodnego. Służy

4. O
 świadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji
o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z dnia 19 marca 1902 r., sporządzona w Paryżu,
Dz. U. z 1932 r., nr 67, poz. 625.
5. R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 1996, s. 369.
6. Konwencja Genewska z dnia 24 września 1931 o uregulowaniu połowu wielorybów, Dz. U.
nr 14, poz. 75.
7. Konwencja z dnia 2 lutego 1971 r. o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego sporządzona w Ramsarze,
Dz. U. z 1978 r. nr 7, poz. 24.
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powstrzymaniu obecnie i w przyszłości wzrastającego naruszania i znikania tych
obszarów, uznaje obszary wodno-błotne oraz ich florę za zasób międzynarodowy.
Bardzo duże znaczenie dla ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków ma
Konwencja z dnia 3 marca 1973 r., o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem podpisana w Waszyngtonie8.
Sygnatariusze Konwencji widząc konieczność ochrony cennych dla poszczególnych systemów przyrodniczych gatunków roślin i zwierząt uznali za konieczne
ograniczenie możliwości obrotu nimi. Przy stale wzrastającej wartości dzikich
zwierząt i roślin powstała konieczność reglamentowania handlu tymi gatunkami.
W Konwencji wskazano gatunki objęte tą reglamentacją i zasady, na jakich się
ona odbywa. Jej postanowienia są szczególnie istotne dla organów gminy, które są
władne do wprowadzania ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na swoim terenie.

Kompleksowa ochrona przyrody w prawie
międzynarodowym
Umową ujmującą w sposób kompleksowy problem ochrony ptaków wędrownych
jest Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona
w Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r.9 W konwencji wskazano na gatunki wędrowne
zagrożone wyginięciem na całym obszarze swojego występowania i te, których
stan zachowania jest niekorzystny, oraz określa zasady ich ochrony i poprawy ich
bytowania.
Pamiętać jednak należy, że skuteczność ochrony zasobów przyrody zależy nie
tylko od tego, czy poddamy ochronie poszczególne gatunki roślin i zwierząt, ale
czy taką ochroną obejmiemy także całość ekosystemu, w którym gatunki te bytują. Na potrzebę ochrony, nie tylko poszczególnych gatunków roślin i zwierząt,
ale środowiska jako całości, zwrócono uwagę pod koniec lat sześćdziesiątych poprzedniego stulecia. Wówczas to zauważono, że skala zagrożeń środowiska jest tak
duża, że ochrona poszczególnych jego elementów nie uchroni go przed katastrofą
8. K
 onwencja z dnia 3 marca 1973 r., o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie, Dz. U. z 1991 r. nr
27, poz. 112.
9. Konwencja z dnia 23 czerwca 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,
sporządzona w Bonn, Dz. U. z 2003 r. nr 2, poz. 17.
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ekologiczną. Pojawiły się głosy o konieczności podjęcia działań o zasięgu globalnym, które umożliwiłyby ochronę środowiska jako całości. Aby zdiagnozować
zagrożenia zobligowano ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta do
przygotowania raportu o stanie środowiska, na podstawie którego można byłoby
przygotować katalog koniecznych działań ochronnych. W opublikowanym w dniu
26 maja 1969 r. Raporcie „Człowiek i Jego Środowisko” zwrócono uwagę, z jednej
strony na daleko posuniętą degradację środowiska, z drugiej na potrzebę podjęcia
ogólnoświatowych działań na rzecz ratowania środowiska. Raport, po uzyskaniu
aprobaty Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, przyczynił się nie tylko do zorganizowania zapowiadanej w nim Konferencji ONZ, lecz także – w ramach
przygotowań do konferencji – do zebrania licznych i bardzo wartościowych materiałów dotyczących rozwiązywania konkretnych problemów. Ponadto przyczynił
się do upowszechnienia idei ochrony środowiska na całym świecie10. Wspomniana
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska człowieka zwołana
została w Sztokholmie w dniach 5-16 czerwca 1972 r. Jej rezultatem była Deklaracja w sprawie naturalnego środowiska człowieka. W formie 26 zasad wyznaczono kluczowe kierunki działań na rzecz ochrony środowiska. W Deklaracji po raz
pierwszy w tak wyraźny i stanowczy sposób powiązano prawo do korzystania ze
środowiska z odpowiedzialnością za jego stan. Podkreślono, że jednostka ponosi
odpowiedzialność nie tylko wobec współczesnych, ale także wobec przyszłych pokoleń11. Określając w sposób ogólny odpowiedzialność każdego za stan środowiska
w Deklaracji nie wskazano wprost, jaki jest zakres tej odpowiedzialności. Dopiero
na Konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. wypracowane zostały mechanizmy umożliwiające podejmowanie racjonalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Język
w deklaracji z Rio de Janeiro jest bardziej stanowczy i zobowiązujący państwa do
działania12. W myśl zasady 10 Deklaracji zagadnienia środowiskowe na każdym
poziomie najlepiej są rozwiązywane przy udziale wszystkich zainteresowanych
obywateli – jest to zatem postulat maksymalnego uspołecznienia tych działań.
Sposób realizacji tego zadania określa załącznik do Deklaracji „Globalny Program

10. R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 1994, s. 13.
11. G. Grabowska, Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2001, s. 32.
12. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo …, s. 42-43.
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Działań – Agenda 21”. Jego twórcy zalecają, aby władze lokalne jako administracja
najbliższa obywatelowi realizowały politykę prośrodowiskową z udziałem mieszkańców, szczególnie na etapie jej tworzenia. Możliwe jest to jedynie wówczas, gdy
poziom świadomości ekologicznej podmiotów korzystających ze środowiska jest
na tyle wysoki, aby wywoływać potrzebę prośrodowiskowych zachowań.
Zasadniczy kierunek działań w zakresie ochrony środowiska w ogóle, a w zakresie ochrony przyrody w szczególności został wytyczony w 1992 r. W dniach
3-14.06.1992 r. odbyła się w Rio de Janeiro Konferencja Narodów Zjednoczonych
Środowisko i Rozwój, określana jako „Szczyt Ziemi”. Najistotniejszymi dokumentami uchwalonymi podczas Konferencji były: Deklaracja w Rio w sprawie Środowiska
i Rozwoju oraz Globalny Program Działań, określany jako Agenda 21. Przyjęto
również i wyłożono do podpisu teksty dwóch Konwencji: Ramowej Konwencji
w sprawie zmian klimatu13 i Konwencji o różnorodności biologicznej. Szczególną
ideową podstawę stanowiła koncepcja ekorozwoju, zakładająca tworzenie modelu rozwoju gospodarczego, który nie prowadzi do destrukcji zasobów przyrody,
zapewnia stabilność procesów ekologicznych i ekosystemów oraz ochronę różnorodności genetycznej14.Duże znaczenie w kreowaniu proekologicznej lokalnej
polityki ma Globalny Program Działań stanowiący zespół zasad, w oparciu o które
powinny być tworzone lokalne programy ochrony środowiska. Deklaracja w Rio
nie zawiera konkretnych wskazówek, w jaki sposób Lokalna Agenda powinna
być opracowana i sformułowana, ani jaką powinna mieć formę. Mówi jednak, że
powinna ona nie tylko powstać w wyniku demokratycznego procesu, ale również
podnosząc ekologiczną świadomość mieszkańców i ich wiedzę na temat problemów środowiska, powinna być trwałym procesem gwarantującym zrównoważony
rozwój w wymiarze lokalnym15.
Kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności przyrodniczej ma Konwencja
o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992
13. K
 onwencja z dnia 13 czerwca 1992 r. w sprawie zmian klimatu, Dz. U. z 1996 r. nr 53, poz.
238.
14. A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004,
s. 109.
15. K. Czekała, G. Przybylski, Z. Siarkiewicz (red.), Lokalna Agenda 21, poradnik dla samorządów,
Barlinek-Szczecin 1995, s. 7.
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r.16 Konwencja o różnorodności biologicznej, która wskazuje nie tylko na konieczność ochrony poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, ale na także na potrzebę
ochrony miejsc ich bytowania. Podstawowym wymogiem ochrony różnorodności
jest ochrona ekosystemów i naturalnych siedlisk, oraz utrzymanie i odzyskanie
zdolnych do życia gatunków w ich naturalnym otoczeniu. Konwencja przewiduje,
że każda ze stron opracuje narodowe strategie i programy działania dotyczące odnowy i zrównoważonego wykorzystywania bioróżnorodności uwzględniając w tym:
– zorganizowanie monitoringu procesów mogących wywierać negatywny wpływ
na ochronę i zrównoważone wykorzystywanie różnorodności biologicznej,
ustanowienie systemu obszarów objętych ochroną,
– powstrzymywanie wprowadzania lub likwidację obcych gatunków zagrażających ekosystemom, siedliskom lub gatunkom,
– kontrolowania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem lub uwolnieniem
zmodyfikowanych w procesach biotechnologicznych żywych organizmów,
które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko17.
Programami tymi powinny być objęte stosunkowo duże obszary, co związane
jest z koncepcją regionalizacji działań dotyczących ochrony środowiska. W naszym
kraju szczególne miejsce w tym zakresie przypisano samorządowi województwa.
To na tym szczeblu konstruowana jest strategia rozwoju województwa, w tym także
w zakresie ochrony środowiska. Właściwie kreowana polityka proekologiczna
na szczeblu zreformowanych dużych województw stanowić może bardzo istotny
element ochrony środowiska, w tym także ochrony biosfery, w skali regionu, co
ma bardzo duże znaczenie w kontekście przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej popierającej rozstrzyganie szeregu problemów, szczególnie dotyczących
ochrony środowiska, w ramach współpracy regionalnej. Istotnym jej uzupełnieniem jest Protokół Kartageński sporządzony w Montrealu dnia 29 stycznia 2000
r. o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej18.
Na uwagę zasługuje także Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
16. K
 onwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992
r., Dz. U. z 2002 r. nr 184, poz. 1532.
17. R. Paczuski, Prawo …, s. 360.
18. Protokół Kartageński sporządzony w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. o bezpieczeństwie
biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2201.
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kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r.19 W myśl ten konwencji,
szczególnej ochronie międzynarodowej podlegają dobra stanowiące dziedzictwo
kulturalne i naturalne, których zachowanie ma znaczenie nie tylko dla kraju na
terenie którego się znajdują, ale i dla całego świata. Przepisy Konwencji definiują
pojęcia dziedzictwo kulturalne i naturalne i wskazują, na jakich zasadach odbywa
się ochrona tych obiektów. Również w naszym kraju znajdują się obiekty uznane za
światowe dziedzictwo kulturalne i naturalne. Nie można także zapominać o Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października
2000 r.20 oraz o dotyczącej ochrony przyrody obszaru Karpat Ramowej Konwencji
o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22
maja 2003 r.21
Na obszarze Europy ważną rolę w ochronie bioróżnorodności odgrywa także
„Paneuropejska Strategia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.
Dokument ten opracowano w 1995 r. w czasie Konferencja ministrów ochrony
środowiska państw Europy odbywającej się w Sofii pod hasłem „Środowisko dla
Europy”. Założono w nim wprowadzenie „ujednoliconego systemu ochrony oraz
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej” w okresie 20 lat od jego przyjęcia. W strategii położono akcent na ochronę kompleksową
różnorodności (ekosystemów, siedlisk, gatunków i wartości krajobrazowych) oraz
wysunięto wizję stworzenia systemu zarządzania i finansowania, który warunkowałby funkcjonowanie Paneuropejskiej Sieci Ekologicznej22. Nie sposób też nie
wspomnieć o dokumencie, który traktowany jest jako swoistego rodzaju „konstytucja” światowej ochrony przyrody, a mianowicie przyjętej w 1982 r. – w formie
rezolucji przez Zgromadzenia Ogólnego ONZ – „Światowej Karcie Przyrody”23.

19. K
 onwencja z dnia 16 listopada 1972 r. w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego, sporządzona w Paryżu, Dz. U. z 1976 r. nr 32, poz. 190.
20. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000
r., Dz. U. z 2006 r. nr 14, poz. 98.
21.	Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie
dnia 22 maja 2003 r., Dz. U. z 2007 r. nr 96, poz. 634.
22. D. Jakubowska, Ochrona różnorodności ekologicznej [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony
środowiska, Warszawa 2009, s. 486.
23. D. Jakubowska, Ochrona …, s. 486.
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Znaczenie międzynarodowego prawa ochrony przyrody
dla prawa ochrony przyrody Unii Europejskiej i Polski
Warto podkreślić, że rozwiązania międzynarodowego prawa ochrony przyrody
odgrywają istotne znaczenie w realizacji zadań ochronnych w poszczególnych
krajach. Ratyfikowane przez Polskę umowy w świetle regulacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.24, zaliczających umowy do źródeł prawa
powszechnie obowiązującego wiążą Polskę, a w przypadku umów ratyfikowanych za
zgodą wyrażoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą. Ratyfikacja, bowiem
jako czynność konwencjonalna o doniosłym znaczeniu prawnym, przekształca
regulacje danego aktu w normy ustawowe w wewnętrznym porządku prawnym25.
Ochronę przyrody w Polsce reguluje obecnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (u.o.p.)26. Warto jednak podkreślić, że u.o.p. dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nie tylko ratyfikowanych przez nasz kraj umów
międzynarodowych, ale także następujących dyrektyw Unii Europejskiej: dyrektywy
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa27,
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory28 oraz dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29
marca 1999 r. dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych29.
Na szczególną uwagę zasługują dwie pierwsze dyrektywy, które uznawane są za

24. K
 onstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami.
25.	J. Ciechanowicz, Zasada ekorozwoju w Konwencji o różnorodności biologicznej, „Państwo i Prawo” z 1997 r., z. 6, s. 44.
26.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 151,
poz. 1220 z późniejszymi zmianami.
27.	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, s. 98 z późniejszymi zmianami.
28.	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, s.7 z późniejszymi zmianami, Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102 z późniejszymi zmianami.
29.	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, s. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 4, s. 140.
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najistotniejsze regulacje w zakresie ochrony przyrody30. Należy jednak dodać, że
regulacje prawne Unii Europejskiej także stworzone zostały w oparciu o normy
prawa międzynarodowego w zakresie ochrony przyrody. U.o.p. określa cele, zasady
i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.

Podsumowanie
Na zakończenie chciałbym nadmienić, że organy administracji publicznej, w tym
i samorządowej, przy realizacji spoczywających na nich zadań w zakresie ochrony
przyrody muszą uwzględniać przepisy ratyfikowanych przez nasz kraj umów międzynarodowych. Wprawdzie organy samorządu terytorialnego bezpośrednio zadań
tych nie realizują, jednak powinny one uwzględniać ich postanowienia w swojej
działalności. Większość umów międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody
reguluje zasady ochrony tylko pewnych gatunków roślin lub zwierząt. Tylko nieliczne dotyczą kompleksowej ochrony przyrody, odwołując się do ochrony nie tylko
poszczególnych ekosystemów, ale także całych ekosystemów, w których gatunki te
bytują. Kilka z nich, najbardziej istotnych, zostało w artykule omówionych. Przedstawiona wyżej analiza prawa międzynarodowego nie ma charakteru kompleksowego. Jak już była mowa jest ona próbą przybliżenia tej problematyki, ogólnym
spojrzeniem na prawo międzynarodowe jako źródło naszego prawa wewnętrznego.

Streszczenie
Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrody
W artykule Autor przybliżył problematykę dotyczącą prawnych aspektów ochrony
przyrody w prawie międzynarodowym. Omówił znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrody istotę tego prawa, a także poszczególne akty prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony. Ukazał znaczenie tych rozwiązań prawnych
dla polskiego systemu prawa ochrony przyrody. W podsumowaniu dokonano próby
oceny roli jaką odgrywa prawo międzynarodowe w procesie zachowania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt i ekosystemów, w których gatunki te bytują.
Słowa kluczowe: przyroda, prawo ochrony przyrody, prawo międzynarodowe,
międzynarodowe prawo ochrony przyrody.
30. B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 20.
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Summary
The importance of international law in the protection of nature
The article author approached issues concerning the legal aspects of environmental
protection in international law. He discussed the importance of international law
in the protection of natural essence of this law, as well as individual acts of international law regarding the protection. Demonstrated the importance of these legal
solutions for the Polish legal system of nature conservation. In summary has been
trying to assess the role played by international law in the behavior of individual
plant and animal species and ecosystems in which these species dwell.
Keywords: nature, environmental law, international law, international environmental law.
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Recenzje

Recenzja wydawnicza opracowania
zbiorowego pt. Tradycja i współczesność
edukacji i wychowania w Polsce, pod red.
Andrzeja Gołębiowskiego i Aliny Marii Basak,
Wydawnictwo RUTHENUS, Radom – Krosno
2013, ss. 376.
Rudolf Dupkala

Przedłożona do recenzji praca zbiorowa pod redakcją naukową Andrzeja Gołębiowskiego i Aliny Marii Basak pod tytułem Tradycja i współczesność edukacji
i wychowania w Polsce dobrze wpisuje się we współczesną problematykę badawczą.
W dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek w historii, możemy zaobserwować niezwykle dynamiczny proces przemian dokonujących się w obszarze wychowania młodego pokolenia. Przemiany te są wynikiem dynamicznego rozwoju
cywilizacyjnego dokonującego się nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach
Europy i świata. Oświata w sposób szczególny włączona jest w procesy przemian zachodzące w społeczeństwach, w których rozwija się i którym służy. Wyzwania, przed
jakimi staje współczesna rodzina, szkoła i instytucje edukacyjne, każą na nowo
przemyśleć i podjąć próbę przebudowania modeli wychowania i struktur oświaty. Przedłożona publikacja w sposób usystematyzowany prezentuje zagadnienia
wychowania i edukacji na tle wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat.
Monografię otwiera wprowadzenie przygotowane przez Redaktorów. Następnie
zaprezentowały zostały treści zasadnicze w układzie trzyczęściowym, ukazujące kolejno następujące zagadnienia. Część pierwsza zatytułowana Edukacja i wychowanie
– od tradycji do współczesności obejmuje pięć rozdziałów i stanowi próbę ukazania
podstaw i warunków pracy szkoły, tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Katarzyna Głąbicka prezentuje Uwarunkowania edukacji wczesnoszkolnej w Polsce na tle
krajów Unii Europejskiej. Marta Bałażak – Ponadczasowość myśli Jana Władysława
Dawida zawartych w rozprawie o nauczycielu. Refleksje w stulecie powstania „O duszy
nauczycielstwa”. Z kolei Dariusz Adamczyk jest autorem rozdziału Ku rozwojowi
osobowościowemu nauczyciela – wychowawcy – w świetle Karty odpowiedzialności
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i obowiązków nauczyciela księdza Mieczysława Rusieckiego. Następnie, Krzysztof
Linowski prezentuje Spotkanie i dialog w przestrzeni wychowawczej, a Agnieszka
Nowosińska rozdział Opieka i wychowanie, jako funkcje opiekuńczo – wychowawcze
szkoły. Tradycja stanowi tu tło dla prezentacji problemów współczesności związanych z edukacją i wychowaniem w szkole.
Część druga pod tytułem Nauczyciel wychowawca we współczesnej szkole, obejmuje analizę obrazu współczesnego nauczyciela, będącego zarówno profesjonalistą, jak
i niezwykłym człowiekiem. W tej części znalazło się jedenaście rozdziałów. Marek
Dziewiecki zaprezentował Kompetencje wychowawcy w kulturze ponowoczesności.
Z kolei Ewelina Charzewska opisała Zawód nauczyciela w teorii. Dariusz Zbigniew
Skrok wskazał na kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole prezentując
treści zatytułowane Nauczyciel – kompetentny animator technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. Następnie Paweł Nowak opisał Style radzenia sobie ze stresem
nauczycieli gimnazjum. Alina Maria Basak i Andrzej Gołębiowski zaprezentowali
rozdział pod tytułem Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Barbara Muszyńska jest autorką rozdziału Etyka zawodowa nauczycieli i pracowników nauki (od
etosu pracy do etyki zawodowej). Z kolei Katarzyna Nowak i Ewelina Krupa opisały
Doświadczenia i działania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych wobec
zjawiska krzywdzenia dzieci. Anna Szkolak zaprezentowała treści pod tytułem:
Osoba nauczyciela wczesnej edukacji w orientacji personalistyczno-humanistycznej,
a Joanna Gjorgievska przedstawiła Tożsamość nauczyciela dziecka zdolnego. Justyna
Syta-Kierasińska i Andrzej Gołębiowski są autorami rozdziału Nauczyciel – role,
znaczenie, cechy, kompetencje, a Magdalena Maria Kępa i Andrzej Gołębiowski –
Pedagog szkolny wobec kwestii samodoskonalenia i etyki zawodowej.
W części trzeciej zatytułowanej Varia zebrano treści związane z zasadniczym
tematem monografii, ukazujące trudne problemy pojawiające się w funkcjonowaniu systemu wychowania i edukacji. Część ta obejmuje pięć rozdziałów. Monika Mazur opisuje Oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli wobec doradcy
zawodowego. Anna Szkolak i Paweł Gęborys przedstawiają Znaczenie hipoterapii
w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Następnie
Dorota Zbroszczyk i Paulina Mroczek prezentują Alkoholizm w życiu rodzinnym
i społecznym, a Zofia Mazur Alkoholizm zagrożeniem funkcji współczesnej rodziny.
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Z kolei Tetiana Derkacz-Padiasek jest autorką rozdziału Implementing learner autonomy in language classroom.
Zakończeniem książki jest recenzja publikacji autorstwa Katarzyny Głąbickiej:
Barbara Skałbania, Instytucjonalne poradnictwo pedagogiczne okresu przemian.
Kontynuacja i zmiany, PR, Radom 2012. Recenzowana publikacja stanowi próbę
oceny funkcjonowania instytucjonalnego środowiska poradnictwa pedagogicznego.
Recenzowana pozycja jest stosunkowo cennym i posiadającym znaczne walory
poznawcze źródłem wiedzy o wychowaniu i edukacji Polsce. Autorzy podjęli próbę spojrzenia na współczesność przez pryzmat tradycji i historii wspomnianych
aktywności człowieka. Przyjęcie takiej konwencji publikacji sprawiło, iż stała się
ona płaszczyzną wymiany wzajemnych doświadczeń, forum dyskusji, dzielenia się
wynikami własnych badań oraz inspiracją do dalszych poszukiwań naukowych.
Redaktorzy monografii, Andrzej Gołębiowski i Alina Maria Basak, zadbali o bardzo dobre przygotowanie merytoryczne całości publikacji, układając ją w spójną
i logiczną całość. Warto byłoby jeszcze zamieścić noty o Autorach poszczególnych
rozdziałów.
Uważam, że przedmiotowa monografia jest cennym wkładem w dorobek polskiej nauki i stanowi bogate źródło wiedzy dla Czytelników. W pełni rekomenduję
monografię do publikacji.

Recenzja książki: Geert Hofstede, Gert
Jan Hofstede, Michael Minkov, Kultury i
organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011,
ss. 511.
Alina Maria Basak
Prezentowana książka ukazała się w 2010 roku w Nowym Jorku pod oryginalnym
tytułem: „Cultures and Organizations. Software of the Mind”, 3rd edition (Published by McGraw-Hill). Rok później publikacja pojawiła się na polskim rynku
wydawniczym, w przekładzie Małgorzaty Durskiej.
Praca składa się z czterech części, podzielonych na rozdziały i podrozdziały.
Część pierwsza (ss. 17-64), obejmująca dwa rozdziały, została zatytułowana Koncepcja kultury. W rozdziale pierwszym pod tytułem Zasady gry społecznej, autorzy
opisują m.in. kulturę jako zaprogramowanie umysłu, przejawy i warstwy kultury,
relatywizm kulturowy oraz różnice między kulturami narodowymi, narodowe
tożsamości, wartości i instytucje. Rozdział drugi z kolei poświęcony został badaniu
różnic kulturowych, wymiarów kultur narodowych i wymiarów osobowości oraz
odczytywaniu zaprogramowania umysłowego. Autorzy zwrócili szczególną uwagę
na różnice kulturowe uzależnione od regionu, grupy etnicznej, religii, płci, pokolenia i klasy społecznej, które wpływają na różnorodność kulturową danego kraju.
Część druga (ss. 65-305) prezentowanej pracy to kolejnych sześć rozdziałów
pod wspólnym tytułem: Wymiary kultur narodowych. Pierwszy rozdział w tej części, a trzeci z kolei, opisuje społeczne nierówności i pomiar stopnia nierówności
w społeczeństwie poprzez wskaźnik dystansu władzy. Autorzy zwrócili uwagę na
zróżnicowanie dystansu władzy w danej kulturze w zależności od klasy społecznej,
poziomu wykształcenia i zawodu. Kolejny rozdział przedstawia jednostkę i grupę
w społeczeństwie oraz pomiar stopnia indywidualizmu i kolektywizmu. Autorzy
wskazali na podstawowe różnice pomiędzy społeczeństwami kolektywistycznymi i indywidualistycznymi, uwzględniając rodzinę, zawód, normy ogólne, język,
osobowość i zachowania. Rozdział piąty opisuje płeć i role z nią związane oraz
męskość – kobiecość jako wymiar kultury narodowej. Autorzy dokonali analizy
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męskości i kobiecości w rodzinie, w rolach płci i w seksie, w szkole, na zakupach
i w miejscu pracy. W kolejnym rozdziale Autorzy opisali pomiar (nie)tolerancji niepewności w społeczeństwie – wskaźnik unikania niepewności i niepokoju.
Wskazali na zależność unikania niepewności od zawodu, płci i wieku. Orientacje
długoterminowe i krótkoterminowe a życie rodzinne, biznes i sposób myślenia
to przedmiot analiz rozdziału siódmego. Natomiast ostatni rozdział w tej części
opisuje drogę do szczęśliwości, wskazując na subiektywne poczucie dobrobytu
i przyzwolenie – restrykcyjność jako wymiar społeczny. W każdym aspekcie przeprowadzonych analiz, Autorzy wskazali na źródła różnic między społeczeństwami
oraz perspektywy na przyszłość.
W trzeciej części pracy (ss. 307-386), zatytułowanej Kultury organizacyjne,
znalazły się dwa kolejne rozdziały, opisujące, jak się ludzie organizują w różnych
kulturach. W rozdziale dziewiątym zaprezentowano ukryte modele organizacji
oraz związki kultury ze strukturą organizacyjną. Podstawowy wniosek wynikający
z przeprowadzonych analiz – racjonalność organizacji zależy od narodowości.
W rozdziale dziesiątym Autorzy wskazali na szaleństwo na punkcie kultury organizacyjnej oraz wykazali różnice między kulturami organizacyjnymi i narodowymi.
Przedstawili też wymiary kultury organizacyjnej, cechy organizacji wynikające
z kultury organizacyjnej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.
Ostatnią, czwartą część recenzowanej pracy (ss. 387-483), stanowią Wnioski
zawierające się w dwóch rozdziałach. Rozdział jedenasty opisuje kolejno: kontakty
międzykulturowe w turystyce, w szkole, w biznesie oraz zamierzone i niezamierzone konflikty międzykulturowe, szok kulturowy i akulturację, etnocentryzm
i ksenofilię, język i poczucie humoru oraz znaczenie technologii komunikacyjnych
w społeczeństwie. Kolejny, dwunasty rozdział przedstawia natomiast ewolucję
kultur, ewolucję w działaniu i przyszłość kultur. Wnioski płynące z tego rozdziału
są optymistyczne: każdy z nas jest integralną częścią ludzkiej ewolucji, współtworzymy naszą przyszłość i każdy może mieć w tym swój udział, nawet jeśli będzie on
niewielki. Przesłanie całej książki jest jednak mniej optymistyczne: mimo iż wspólnoty moralne mogą ulec rozszerzeniu, to kultury są odporne na zmiany. Trudno
spodziewać się zatem, że wszyscy ludzie staną się do siebie podobni. Nie jest to
zresztą ani konieczne, ani pożądane. Ludzie pozostaną różni, ale powinni nauczyć
się koegzystować w tej różnorodności, bez chęci upodabniania innych do siebie.
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Prezentowane analizy oparte zostały na licznych pozycjach bibliograficznych
i na badaniach własnych Autorów, co stanowi o wartości merytorycznej prezentowanej pracy. Temat różnic kulturowych interesuje przede wszystkim badaczy
z dziedziny nauk społecznych oraz studentów i pracowników międzynarodowego
biznesu. Kwestie z tym związane dotyczą jednak każdego, kto spotyka się z ludźmi
spoza własnego wąskiego grona, czyli praktycznie każdego, kto żyje w dzisiejszym
nowoczesnym świecie. Ta książka skierowana jest do zainteresowanych tą tematyką
Czytelników. Autorzy świadomie unikają specjalistycznego słownictwa i wyjaśniają
trudniejsze terminy w dołączonym w tym celu słowniczku.
Na rynku szkoleń z dziedziny współpracy międzykulturowej oferuje się książki
i kursy, które przedstawiają bardzo sielankowy obraz – synergia kulturowa i zero
konfliktów kulturowych. Obraz taki zapewne odpowiada wielu menedżerom, ale
niestety jest on daleki od prawdy. Poznawanie kultury bez przejścia przez stadium
szoku kulturowego jest jak nauka pływania bez wody. Prezentowana książka jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne na takie opracowanie, skierowane
do każdego Czytelnika, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury
i różnic kulturowych i w efekcie tego, lepiej funkcjonował w wielokulturowym
społeczeństwie.
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