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OD REDAKCJI
Alina Maria Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 2(22)/2017 Karpackiego Przeglądu
Naukowego, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne, społeczne i prawne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są sprawozdania z konferencji, będące integralną częścią pisma.
Wstępna część czasopisma zawiera PRO MEMORIA poświęcone zmarłej w dniu
20 grudnia 2016 roku w Preszowie (na Słowacji) assoc. prof. Ing. Jaroslave Kmecovej,
PhD., MBA, LL.M. Była Ona wielkim przyjacielem Polski i Polaków, prawdziwym
humanistą, pedagogiem i wykładowcą, zaangażowanym w prace Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego. W części drugiej prezentowane są rozprawy
naukowe. Numer otwiera artykuł Koncepcja rozwoju gospodarczego województwa
podkarpackiego. Marian Kozaczka analizuje zmiany gospodarcze zachodzące w województwie podkarpackim na przełomie XX i XXI w. na tle zmian w kraju. Opisuje
krajowe plany społeczno-gospodarcze realizowane w tym okresie, ich skutki, rolę
kapitału krajowego i zagranicznego w rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. Na tle
zachodzących zmian prezentuje koncepcję rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego, która uwzględnia infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą, tworzenie
wojewódzkiej bazy danych dla inwestorów, pozyskanie nowych inwestorów, tworzenie nowych podstref ekonomicznych, stałą współpracę agencji, aktywną promocję,
edukację kształtującą aktywność, oszczędność, przedsiębiorczość, kapitał krajowy.
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Kolejny artykuł Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji województw w zakresie zdrowia publicznego w Polsce w latach 2005-2014 w kontekście
koncepcji zrównoważonego rozwoju prezentuje Łukasz Kozar. Artykuł przedstawia
wyniki oceny sytuacji województw w obszarze zdrowia publicznego. Obszar ten wpływa na kształtowanie się ładu społecznego zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu
wnioski zostały sformułowane w oparciu o analizę wyników porządkowania liniowego
województw za pomocą metody wzorcowej rozwoju Z. Hellwiga. Takie podejście
umożliwiło porównanie odległości poddawanych badaniu województw względem
wyznaczonego wzorca oraz zaobserwowanie zmian w ujęciu dynamicznym (jaka
zmiana zaszła w 2014 r. względem sytuacji z 2005 r. w zakresie zdrowia publicznego).
Z przedstawionych analiz wynika, iż większość województw dokonała pewnego,
jednakże niewielkiego postępu w zakresie sytuacji w obszarze zdrowia publicznego
w okresie po wstąpieniu do Unii Europejskiej. W następnym artykule Administracja
publiczna w sferze dostępu do informacji Natalia Piątek podjęła próbę zdefiniowania
administracji publicznej poprzez pryzmat jej informatyzacji i globalizacji. Opracowanie zostało poświęcone aspektom zarówno strukturalnym, funkcjonalnym, jak
i normatywnym. Systematyka artykułu została ukierunkowana na zrozumienie istoty
administracji w aspekcie jej podstawowych cech oraz form działania. Ewelina Stasiak
w opracowaniu Organ wykonawczy jako menedżer samorządowy – wyniki badań
przedstawia organ wykonawczy jako menedżera samorządowego z punktu widzenia
wyników konkursu, który przedstawia najsprawniejszych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządzie terytorialnym w Polsce. Piotr Oleksiak w artykule
Mediacja jako szczególna forma negocjacji w procesie rozwiązywania sporów w przedsiębiorstwie opisuje specyfikę procesu mediacji jako jedną z form negocjacji w przypadku
rozwiązywania sporu w przedsiębiorstwie. Omawia etapy procesu mediacyjnego oraz
wymagania stawiane mediatorom i zarysowuje rozwiązania prawne w tym zakresie na
gruncie polskim i europejskim. Z kolei Waldemar Janosiewicz w pracy Rola NATO
w stanowieniu ładu pokojowego we współczesnym świecie potwierdza, iż NATO jest
związkiem wolnych państw zjednoczonych w dążeniu do zachowania bezpieczeństwa poprzez udzielanie wzajemnych gwarancji. Oparty na wartościach demokracji
i poszanowaniu prawa Sojusz działa kolektywnie na rzecz utrwalenia pokoju w Europie. Żadne z państw członkowskich nie musi polegać wyłącznie na własnych siłach
militarnych, aby sprostać wyzwaniom w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego.
Transformacja europejskiego środowiska politycznego i strategicznego wywarła wielki
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wpływ na Sojusz i przeorientowanie jego polityki w zakresie stanowienia pokoju
w tym regionie. Oparte na dialogu, współpracy i utrzymywaniu wspólnego potencjału
wojskowego ramy bezpieczeństwa dają gwarancję stabilizacji, która jest podstawą
przyszłości Europy. Radosław Kamiński w opracowaniu Polityka (pro)rodzinna
w krajach Unii Europejskiej. Instrumenty i rozwiązania analizuje niektóre z aspektów
polityki rodzinnej w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, który mogłyby zostać adoptowane w warunkach
porównywalnych, także w Polsce. W publikacji zaprezentowano rozwiązania, które
mają zastosowanie w różnych modelach polityki społecznej, realizowanej w wybranych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, których
celem jest podwyższenie wskaźnika dzietności. Weronika Lorens w artykule Autyzm
a kwestia przywiązania prezentuje przegląd najnowszych wniosków badawczych
dotyczących kwestii przywiązania w odniesieniu do dzieci cierpiących na zaburzenia
ze spektrum autyzmu. W świetle współczesnych badań naukowych nie stwierdzono
istnienia związków pomiędzy stopniem nasilenia autyzmu a wzorcami przywiązania.
Autyzm jako zaburzenie ogólnorozwojowe jest jednym z wielu czynników, które
wpływają na formowanie się więzi i rozwój przywiązania. Nie jest jednak bodźcem
kluczowym, gdyż nie stanowi czynnika sprzyjającego dezorganizacji przywiązania,
ani nie wyklucza ufnego przywiązania do opiekuna. Badania amerykańskich naukowców dowodzą, iż dzieci z autyzmem wykazują takie same wzorce przywiązania, jakie
występują wśród dzieci neurotypowych oraz dzieci cierpiących na Zespół Downa.
Symptomy przywiązania u dzieci z ASD są jednak bardziej subtelne. W kwestii przywiązania autyzm nie musi rzutować negatywnie na relacje, jakie łączą matkę i dziecko.
Nadrzędną rolę odgrywają w tym przypadku zdolności adaptacyjne matki w stosunku
do specyficznego przebiegu rozwoju własnego dziecka. Autorem kolejnego artykułu
Działalność organizacji młodzieżowych oraz kół zainteresowań w gimnazjach II RP
na przykładzie Państwowego Gimnazjum III im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
w roku szkolnym 1931-1932 jest Barbara Dagmara Niziołek. W II Rzeczypospolitej
istotną rolę w procesie nauczania i wychowania w szkołach średnich odgrywały koła
zainteresowań oraz organizacje uczniowskie. Rozwijając zainteresowania uczniów
dostarczały im dodatkowej wiedzy przedmiotowej i ogólnej oraz miały pozytywny
wpływ na poziom i osiągane efekty kształcenia. Koła i organizacje realizowały ideę
wychowania narodowego i państwowego. Inspiratorami tworzenia i powstawania kół
i organizacji uczniowskich na terenie szkół byli z reguły nauczyciele i kierownicy.
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Nauczyciele i uczniowie wspólnie uczestniczyli w realizacji zadań poszczególnych
organizacji i kół. Część organizacji była powoływana z inspiracji władz oświatowych,
szczególnie Rad Szkolnych Powiatowych. Podjęte w ramach ich programów działania
uczyły młodzież samorządności, szacunku dla osiągnięć polskiej kultury, do własnego
kraju oraz przyczyniały się do rozwoju uczuć patriotycznych. Organizacje i koła zainteresowań kształtowały postawy intelektualne, społeczne, obywatelskie i patriotyczne
młodzieży, która z powodzeniem wykorzystywała je w życiu dorosłym. Tomasz Resler
w artykule Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w II Rzeczypospolitej Polskiej
prezentuje i poddaje analizie pozycję prawną muftiego w okresie II RP. Tatarzy byli
jedną z najmniejszych grup etnicznych i religijnych. Wyznawali islam a na tereny
państwa polskiego przybyli w XIV wieku. Sytuacja prawna muzułmanów polskich
została uregulowana w oparciu o konstytucję marcową na mocy ustawy z 1936 r.
W roku 1925 na zjeździe muzułmanów w Wilnie przywódcą polskiej muzułmanów został wybrany mufti Jakub Szynkiewicz, który w porozumieniu z władzami
państwowymi pracował nad prawną organizacją związku religijnego. Po roku 1936
Szynkiewicz utrzymał stanowisko, a ustawa dała mu szerokie kompetencje religijne
i administracyjne w związku, co umocniło prawną pozycję muftiego.
W trzeciej części pisma zamieszczono sprawozdania z konferencji. Alina Maria
Basak prezentuje sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nové
prístupy v riadení a vedení ľudí – New Approaches in Management and Leadership”
– Liptovský Ján (Słowacja) 24-25.09.2016 r., a Waldemar Basak przedstawia sprawozdanie z mikrokonferencji „Spotkanie pokoleń: XXXV rocznica Operacji Jodła
na Podkarpaciu” – Jedlicze 11.01.2017 r.
Prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

Pro memoria
Ivana Uhliarová, Alina Maria Basak

Dňa 20. decembra 2016 v Prešove (na Slovensku)
náhle zomrela assoc. prof. Ing. Jaroslava Kmecová,
PhD., MBA, LL.M, výnimočný a zaangažovaný človek, výborný pedagóg. Bola veľkou priateľkou Poľska
a Poliakov, skutočnou humanistkou, pedagogičkou,
angažovala sa v činnosti Karpatského vedeckého
a osvetového združenia.

Jaroslava Kmecová sa narodila 12. júna 1983. V roku 2001 ukončila Obchodnú akadémiu v Prešove. V roku 2006 ukončila štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre na Fakulte ekonomiky a manažmentu a neskôr na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja, kde získala titul inžinier. V rokoch 2009-2012
študovala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde
obhájila rigoróznu prácu na tému Investovanie v sociálnej práci v kontexte spoločenského personalizmu náuky Katolíckej cirkvi, získajúc titul doktor filozofie. V roku
2014 absolvovala na Vysokej škole manažmentu vo Varšave štúdium manažmentu
a získala titul MBA – Executive Master of Business Administration.
Jaroslava Kmecová systematicky prehlbovala svoje podnikateľské vedomosti
a schopnosti. Po absolvovaní školenia zameraného na zvýšenie korektnosti sektora
neziskových organizácií a kvality služieb neziskových organizácií prostredníctvom
mechanizmu akreditácií NGO získala certifikát Contract Management v oblasti
projektovania a riadenia financií. Orientovala sa v potrebách krajín, v strategickom
plánovaní priorít v rokoch 2015 – 2020. Taktiež sa orientovala v zásadách riadenia
kvality v oblasti spoločenských potrieb. Absolvovala školenie audítorov, overujúc vedomosti v oblasti zdravotníctva a bezpečnosti pri práci. Rovnako aj školenie týkajúce
sa rizika audítoringu v konkrétnych sektoroch. V roku 2012 zostala zapísaná na listine
audítorov Slovenskej komory audítorov pod číslom 3354.
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Svoju kvalifikovanosť Jaroslava Kmecová využila vo svojej profesii aj v spoločenskom živote. Na počiatku svojej kariéry pracovala v spoločnosti ADACOM, s. r. o. v Žiline (2014) ako koordinátorka predaja, komunikujúc s klientom s cieľom prezentácie
produktov, odoberania a pretvárania objednávok. V rokoch 2005-2006 pracovala ako
personalistka v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Bola tiež regionálnym koordinátorom a venovala sa pravidelnej a systematickej práci s deťmi, mládežou, zaoberala sa organizáciou kultúrnych a spoločenských
akcií. Pripravovala tiež informácie pre dobrovoľníkov v Spoločenstve kresťanských
mládežníckych spoločenstiev v Bratislave. V d’alšom roku pokračovala prácou v spomenutom spoločenstve, ale tentokrát na pozícii referenta ekonomického oddelenia,
pričom náplňou jej práce bolo evidovanie projektovej dokumentácie zviazanej so
získavaním dotácií.
V roku 2006 Jaroslava Kmecová začala vlastnú podnikateľskú činnosť pod názvom
DARE, o. z. (Development projects, Accounting, Regional development studies, Education). Bola činná v oblasti riadenia a podnikateľského poradenstva, radila neziskovým organizáciám v ekonomickej oblasti, v oblasti riadenia, účtovníctva, auditu,
hospodárskej činnosti, v oblasti organizácie a prípravy projektov. Viedla prednášky,
usporadúvala školenia a semináre – hlavne pre neziskové organizácie (občianske
združenia, náboženské spoločenstvá, neziskové organizácie zaangažované v prospech
spoločnosti atď.). Pracovala tiež ako asistentka Ing. Slávky Molčanyiovej v Klokočove
na pozícii audítora, bola koordinátorkou dobrovoľníkov v spoločenstve Zdroj radosti
vo Vysokej nad Uhom (2012). Od roku 2015 bola sociálnou pracovníčkou v organizácii POLONINY v Stakčínskej Roztoke.
V roku 2010 začala prednášať a viesť didaktickú a výskumnú prácu na Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na Fakulte spoločenských
vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove. V nasledujúcich rokoch pracovala na
príprave študijného plánu a od roku 2015 prednášala na Vysokej škole manažmentu vo
Varšave. Mnohokrát bola členkou domácich aj zahraničných vedeckých konferencií.
Sama bola organizátorkou medzinárodných konferencií s názvom Nové prístupy v
riadení a vedení ľudí (2015, 2016), ktoré spájali vedecké a podnikateľské prostredie
zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny. Konferencie boli dokonalou prezentáciou
dosiahnutých vedeckých výsledkov, ako aj riešení dosiahnutých podnikateľskou činnosťou. Konferenciu tohto typu pripravovala aj v roku 2017.
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Jaroslava Kmecová po sebe zanechala rozsiahly vedecký materiál na Slovensku aj
za hranicami svojej krajiny. Bola autorkou niekoľkých desiatok článkov vo vedeckých
časopisoch a zborníkoch. Publikovala 4 knihy a tiež niekoľko skrípt pre študentov.
V témach prác sa koncentrovala na patológie spoločenských problémov a na sociálnu
prácu hlavne s deťmi a mládežou. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje knižná práca, ktorú
vydala spolu s kolegami v roku 2014 pod titulom Teória a výskum dobrovoľníckej
činnosti v súčasnej praxi, ktorá obsahuje teoretické základy a výsledky výskumov
v oblasti dobrovoľníctva.
Jaroslava Kmecová spolupracovala s Karpatským vedeckým a osvetovým združením. V Karpatskom vedeckom prehľade publikovala svoje vedecké práce, bola
recenzentkou 3 čísel. Bola členkou organizačného tímu konferencií v združení.
Docentka doktorka inžinierka Jaroslava Kmecová zostane v našej pamäti ako slovenská a poľská pedagogička, výnimočný človek spájajúci vedeckú prácu s podnikateľskou činnosťou a sociálnou prácou v prospech detí a mládeže.
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W dniu 20 grudnia 2016 roku w Preszowie
(na Słowacji) zmarła nagle assoc. prof. Ing. Jaroslava Kmecová, PhD., MBA, LL.M, wyjątkowy człowiek, zaangażowany społecznik
i wybitny naukowiec. Była wielkim przyjacielem Polski i Polaków, prawdziwym humanistą, pedagogiem
i wykładowcą, zaangażowanym w prace Karpackiego
Towarzystwa Naukowego i Oświatowego.

Jaroslava Kmecová urodziła się 12 czerwca 1983 roku. Ukończyła Akademię Biznesu
w Preszowie w 2001 roku, a w roku 2006 Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, a później Wydział Studiów Europejskich i Rozwoju Regionalnego, gdzie uzyskała tytuł inżyniera. W latach 2009-2012
studiowała w Wyższej Szkole Zdrowia i Pracy Socjalnej Św. Elżbiety w Bratysławie,
gdzie obroniła pracę doktorską na temat: „Inwestowanie w pracy socjalnej w kontekście personalizmu społecznego nauczania Kościoła”, otrzymując tytuł doktora
filozofii. W 2014 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła studia
menedżerskie i otrzymała tytuł MBA – Executive Master of Business Administration.
Jaroslava Kmecová systematycznie pogłębiała swoje wiadomości i umiejętności
biznesowe. Uzyskała Certyfikat Contract Management, w efekcie ukończenia szkolenia mającego na celu zwiększenie przejrzystości sektora non-profit i jakości usług
świadczonych przez organizacje non-profit poprzez mechanizm akredytacji NGO,
w zakresie projektowania i zarządzania finansami. Poznała również krajowe priorytety
dla rozwoju usług społecznych na lata 2015-2020 oraz zasady zarządzania jakością
w zakresie usług społecznych. Odbyła szkolenie audytorów weryfikujących wiedzę
w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz szkolenie dotyczące ryzyka audytu w wybranych sektorach. W 2012 roku inż. Jaroslava Kmecová została wpisana na
listę biegłych rewidentów Słowackiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3354.
Swoje kwalifikacje dr inż. Jaroslava Kmecová wykorzystywała w pracy zawodowej,
społecznej i naukowej. Początkowo pracowała dla ADACOM s.r.o. w Žiline (2004)
jako sprzedawca, komunikując się z klientami w celu przedstawienia i promocji
asortymentu, odbierania i przetwarzania zamówień. W latach 2005-2006 pracowa14

Ivana Uhliarová, Alina Maria Basak

ła na stanowisku personalisty, zajmując się pracami w zakresie zasobów ludzkich
w Uniwersytecie Katolickim w Ružomberku. Była też koordynatorem regionalnym
i zajmowała się regularną i systematyczną pracą z dziećmi i młodzieżą, organizując
kulturalne, społeczne i pozalekcyjne zajęcia oraz przygotowując informacje gospodarcze dla wolontariuszy w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Wspólnot Młodzieżowych
w Bratysławie. W kolejnym roku kontynuowała pracę w tym Stowarzyszeniu, ale już
na stanowisku referenta do spraw ekonomicznych i zajmowała się dokumentacją
projektową związaną z pozyskiwaniem dotacji.
W 2006 roku Jaroslava Kmecová rozpoczęła własną działalność gospodarczą, pod
nazwą DARE (Development projects, Accounting, Regional development studies,
Education). Prowadziła liczne działania w zakresie zarządzania i doradztwa biznesowego, doradztwa dla organizacji non-profit w dziedzinie ekonomii, zarządzania
i księgowości, kadr, księgowości, rachunkowości, audytu działalności gospodarczej,
rachunkowości i konsultacji organizacyjnych oraz przygotowania projektów rozwojowych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych. Prowadziła też wykłady i organizowała szkolenia i seminaria, zwłaszcza dla organizacji non-profit (stowarzyszenia
obywatelskie, fundacje, organizacje religijne, organizacje non-profit świadczące usługi
społeczne, etc.).
Równolegle, Jaroslava Kmecová pracowała jako asystentka biegłego rewidenta
Ing. Slávky Molčanyiovej w Klokočove, zajmując się audytem, była koordynatorem
wolontariuszy w Stowarzyszeniu „Źródło radości” w Vysokej nad Uhom (2012) oraz
pracownikiem socjalnym w organizacji POLONINY w Stakčínskej Roztoke (od 2015).
W 2010 roku Jaroslava Kmecová rozpoczęła pracę wykładowcy, prowadząc zajęcia
dydaktyczne i badawcze w Wyższej Szkole Zdrowia i Opieki Społecznej im. Św. Elżbiety, na Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia bł. P.P. Gojdiča w Preszowie. W kolejnych latach zajmowała się również opracowaniem programu studiów. Od 2015 roku
pracowała też jako wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Dr inż. Jaroslava Kmecová wielokrotnie zasiadała w komitetach naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Była pomysłodawczynią i organizatorką międzynarodowych konferencji naukowych zatytułowanych „Nowe podejścia w zakresie
zarządzania i przywództwa” (2015, 2016), które łączyły środowiska naukowe i biznesowe ze Słowacji, Czech, Polski i Ukrainy. Konferencje te były doskonałą areną do
prezentacji osiągnięć naukowych i praktycznych rozwiązań biznesowych. Jaroslava
Kmecová przygotowywała już kolejną konferencję tego typu na rok 2017.
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Jaroslava Kmecová pozostawiła obszerny dorobek naukowy. Opublikowała wiele
materiałów naukowych, zarówno na Słowacji, jak i poza granicami swojego kraju.
Była autorką kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych. Opublikowała też 4 pozycje książkowe oraz kilka skryptów dla studentów.
Koncentrowała się na problemach społecznych, patologiach oraz pracy socjalnej,
głównie z dziećmi i młodzieżą. Na szczególną uwagę zasługuje monografia, wydana
wspólnie z kolegami w 2014 roku, pod tytułem: „Teória a výskum dobrovoľnickiej
činnosti v súčasnej praxi”, która zawiera podstawy teoretyczne i wyniki badań w zakresie wolontariatu.
Jaroslava Kmecova współpracowała z Karpackim Towarzystwem Naukowym
i Oświatowym. Na łamach Karpackiego Przeglądu Naukowego publikowała swoje
prace naukowe, była też recenzentem trzech numerów wydawniczych. Zasiadała
w Komitetach Naukowych Konferencji organizowanych przez Towarzystwo.
Docent doktor inżynier Jaroslava Kmecová pozostanie w naszej pamięci jako polski
i słowacki naukowiec, wyjątkowy człowiek i pedagog, łączący pracę naukową i biznesową z działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży.
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Koncepcja rozwoju gospodarczego
województwa podkarpackiego
Marian Kozaczka1

Uwagi wstępne
Zmiany społeczno-gospodarcze realizowane w Polsce od 1990 r. przepełnione były
licznymi i złożonymi procesami. Od tego roku istniały mechanizmy społeczno-gospodarcze poprzedniego systemu i gospodarki rynkowej, zmieniały się stosunki
własnościowe, tworzone były nowe instytucje, nowe podstawy prawne zrywające
z centralizacją państwa w sferze administracyjnej, dominacją w sektorze przemysłowym, bankowym, ubezpieczeniowym, w handlu wewnętrznym i zagranicznym.
Zmiany zrywające z centralizacją państwa w sferze administracyjnej zapoczątkowała ustawa o samorządzie terytorialnym, która wprowadziła nowe zasady wybierania
władz gminnych, ich odpowiedzialność przed wojewodą i Prezesem Rady Ministrów,
a w zakresie spraw finansowych nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej2. Dalsze
zmiany w tym zakresie dotyczyły samorządu powiatowego i wojewódzkiego, nowego podziału administracyjnego kraju3. Wszystkim samorządom przypisane zostały
liczne zadania własne, ponadto zadania zlecone z zakresu administracji państwowej
określone odrębnymi ustawami4.
Wprowadzenie władz samorządowych na poszczególnych szczeblach podziału
terytorialnego kraju było zasadne, aczkolwiek ustawy wprowadzające te zmiany, jak
i ich nowelizacje zawierały liczne braki. Liczne niedociągnięcia zawierały i inne ustawy, w tym kolejne ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Pierwsza
z nich zakładała poddanie każdego zakładu państwowego zmianom własnościowym,
organizacyjnym, prawnym, niezależnie od wielkości, pozycji na rynku, stanu mająt-

1. Prof. dr hab. Marian Kozaczka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 96.
3.	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576; Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578; Ustawa z dnia
24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
Dz. U. 1998, nr 96, poz. 603.
4. Tamże.
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kowego5. Druga ustawa wprowadziła modyfikacje prawne i przyznała preferencje
w bezpłatnym obejmowaniu akcji osobom, które przepracowały w zakładach państwowych określony czas pracy6.
Ustawy nie wspominały o łączeniu małych zakładów państwowych w większe
podmioty, konieczności ustalenia ich wartości przez krajowych audytorów, roli w eksporcie, w lokalnym rynku pracy. Minister Przekształceń Własnościowych J. Lewandowski do taksacji 500 ważnych zakładów państwowych zatrudnił firmy zagraniczne.
Pracownicy tych firm byli dobrze opłacani ze środków państwowych, mieszkali w hotelu „Mariott” w Warszawie, i nie orientowali się w specyfice polskiego przemysłu.
Ich opracowania przeważnie miały charakter przyczynkarski, w wielu przypadkach
wartość taksowanych przez nich zakładów została zaniżona. Media dla pracowników
tych firm wykreowały pojęcie „Brygady Mariotta”7.
Marnowanie publicznych pieniędzy na „Brygady Mariotta”, na bezpodstawne nagrody, premie, odprawy, na opłacanie bezużytecznych analiz, strategii, wdrażanie
wątpliwych reform stało się powszechne. Spore straty gospodarce przyniosły likwidacje wielu dobrych zakładów państwowych, stanowiących ostoję stabilizacji zwłaszcza
w małych miastach, sprzedaż zakładów zagranicznym inwestorom po niskich cenach,
szerokie otwarcie gospodarki na zagraniczne sieci handlowe, zagranicznych akcjonariuszy banków, zakładów ubezpieczeniowych. Procesy te prowadziły do coraz wyższych transferów zysków za granice przez zagranicznych właścicieli i akcjonariuszy
firm działających na terenie kraju. Skalę niewłaściwych rozwiązań, nieprawidłowości,
poszerzała „szara strefa” i liczne afery przełomu XX i XXI w.

Krajowe plany rozwoju społeczno-gospodarczego
Z kilku planów społeczno-gospodarczych realizowanych w ostatnich dekadach, wiele negatywnych skutków spowodował Plan Balcerowicza. W sporej części był on
tworzony pod dyktando światowej finansjery, zagranicznych firm produkcyjnych,
handlowych, usługowych. Plan zakładał szybkie zmiany, „terapie szokową” w sferze
5.	Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. 1990, nr 51,
poz. 298.
6.	Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
Dz. U. 1996, nr 118, poz. 561.
7.	L. Staszyński, Bezdroża prywatyzacji. Fakty i opinie, Warszawa 1997, s. 21-28; H. Pająk, Piąty
rozbiór Polski, 1990-2000, Lublin 1998, s. 217-220.
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ustrojowej i gospodarczej kraju. Zmiany w sferze ustrojowej miały między innymi kształtować demokracje polityczną, wolność słowa, wolne związki zawodowe,
a zmiany gospodarcze sprowadzały się głównie do tworzenia rynkowych warunków
gospodarowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych,
gospodarstw domowych8.
Plan Balcerowicza ujęty w kilku ustawach9 zniósł monopol państwa w handlu
zagranicznym, w sektorze bankowym, wprowadził nowe zasady opodatkowania osób
fizycznych i prawnych. W nowej rzeczywistości gospodarczej miała istnieć konkurencja, gospodarka otwarta na świat, a państwo miało być odporne na naciski różnych
grup społecznych i zawodowych10.
Wprowadzane zmiany uzupełniane kolejnymi ustawami, stopniowo odsłaniały
rzeczywisty obraz stosunków ekonomicznych w Polsce. W ciągu kilku miesięcy okazało się, że podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń (popiwek) wprowadzony
w zakładach państwowych wydatnie ograniczył ich działalność, liberalizacja handlu
powoduje napływ tanich towarów zagranicznych, wysokie stopy procentowe nie
zachęcają do zaciągania kredytów i inwestowania, narastające bezrobocie generuje
coraz większe problemy społeczne. Założone w planie wskaźniki, w tym zmniejszenie
konsumpcji o 1%, utrzymanie bezrobocia na poziomie 400 tys., już po kilku miesiącach realizacji stały się nierealne. Już w połowie 1990 r. bezrobocie zarejestrowane
wynosiło 0,5 mln, w końcu roku przekroczyło 1,1 mln osób. Realizowane zmiany
8. M. Nasiłowski, Transformacja systemowa w Polsce, Warszawa 1995, s. 17.
9.	Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw, Dz. U. 1989, nr 74,
poz. 437; Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń, Dz. U. 1989,
nr 74, poz. 438; Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw Prawo bankowe i o NBP, Dz. U.
1989, nr 74, poz. 439; Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych,
Dz. U. 1989, nr 74. poz. 440; Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe,
Dz. U. 1989, nr 74, poz. 441; Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie
drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności
gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych, Dz. U. 1989, nr 74, poz. 442; Ustawa z dnia
28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustawa regulujących zasady opodatkowania, Dz. U. 1989,
nr 74, poz. 433;Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne, Dz. U. 1989, nr 74, poz. 445; Ustawa
z dnia 28 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, Dz. U. 1989, nr 74, poz. 446; Ustawa z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
zakładu pracy, Dz. U. 1990, nr 4, poz. 19.
10. L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa 1992, s. 39.
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przyniosły przestrzenne zróżnicowane stopy bezrobocia, w województwach dużych
i silnie zurbanizowanych stopa bezrobocia ukształtował się na poziomie 4-6%, w województwach wschodnich i północno-wschodnich sięgała 9-12%11.
W dalszych latach Plan Balcerowicza był modyfikowany, zwłaszcza w zakresie
instytucjonalnej przebudowy kraju, dalszej wyprzedaży zakładów państwowych,
tworzenia spółek Skarbu Państwa. Do końca 1993 r. przekształceniom własnościowym
poddano 3 930 zakładów, czyli 46% istniejących zakładów państwowych12.
Przekształcenia te wygenerowały bezrobocie sięgające 2,9 mln osób, co stanowiło
16,4% siły roboczej, spore deficyty budżetowe pokrywane emisją papierów wartościowych i kredytami, ujemne salda w handlu zagranicznym, wzrost liczby emerytów
i rencistów. Wynikiem szybkich przekształceń gospodarczych była rosnąca skala
biedy i ubóstwa13.
Skutki Planu Balcerowicza dowodziły o jego niewłaściwej diagnozie i terapii.
Diagnoza, nie uwzględniała wielu specyficznych kwestii krajowych i regionalnych,
powiązań handlowych, terapia w praktyce sprowadzała się do szybkiej sprzedaży lub
likwidacji zakładów państwowych, promocji zagranicznych firm, zagranicznych produktów. Terapia nie uwzględniała problemów regionalnych kraju, co w dalszych latach
skutkowało między innymi rozwojem dużych miast, marginalizacją miast średnich
i małych, pogłębianiem się nierówności społecznych pomiędzy Polska Wschodnią
a Zachodnią. Lista innych niekorzystnych procesów spowodowanych realizacją Planu
Balcerowicza była długa, kolonizacja kraju przez zagraniczne podmioty przybierała
na sile i budziła coraz większe niezadowolenie społeczne.
Kolejny plan społeczno-gospodarczy – Strategia dla Polski – autorstwa G. Kołodki
w istotny sposób nie ograniczył niekorzystnych procesów związanych z poprzednim
planem, stawiał na nową fazę transformacji, która miała zapewnić stabilizację systemową i makroekonomiczną. Istotną częścią stabilizacji systemowej było zmniejszenie
inflacji, redukcja deficytu budżetowego i długu publicznego. Rząd miał prowadzić
11.	M. Woźniaka, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy,
Kraków 2006, s. 53; G.W. Kołodko, Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty
rozwoju gospodarczego, Toruń 2007, s. 88; Rocznik Statystyczny, Warszawa 1991, s. 131.
12.	
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 31 XII 1995 r., Warszawa 1996;
Rocznik Statystyczny, Warszawa 1994, s. LXIII, LIX.
13.	M. Kozaczka, Gospodarka Polski w latach 1989-2009, Lublin 2012, s. 106-107, 147-149, 154; A. Rajkiewicz (red.), Społeczeństwo polskie 1989-1995/96, Warszawa 1997, s. 87-94.
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politykę „symetrycznego ograniczania zakresu własności państwowej – z jednej strony, oraz długu publicznego – z drugiej strony”14.
Strategia dla Polski zawierała interesujące projekty, lecz trzon owych projektów nie
był skierowany na zmniejszenie transferu zysków za granice, na równe traktowanie
firm krajowych i zagranicznych. Rzeczywiste założenia Strategii dla Polski stawiały na
ucieczkę do przodu, na bazie istniejących stosunków społecznych i gospodarczych,
rozwoju kapitalizmu licencjonowanego zwanego także kapitalizmem politycznym.
Kapitalizm ten był niezwykle niebezpieczny, utrwalał bowiem podziały społeczne
i utrudniał start w gospodarce ludziom spoza elit politycznych, gdyż powodzenie
w biznesie związane było często z dostępem do władzy, a nie z efektami prowadzonej
działalności gospodarczej15.
Mimo przeprowadzenia kilku reform, denominacji złotego, powszechnej prywatyzacji, tworzenia specjalnych stref ekonomicznych ogólne efekty Strategii dla Polski nie
były szczególne. Co prawda bezrobocie w latach 1994-1997 zmniejszyło się z 16% do
10,3%, inflacja z 29,4% do 13,2%, lecz w tym czasie nie podjęto wielu istotnych spraw
związanych z przemysłem ciężkim, ze służbą zdrowia, z systemem emerytalnym, nie
zahamowano emisji obligacji państwowych i narastania długu publicznego. W końcu
1995 r. dług ten wynosił 167,2 mld zł, dwa lata później już 213,5 mld zł16.
Kolejne zmiany społeczno-gospodarcze realizowane przez rząd J. Buzka, były niezwykle kosztowne. Reforma administracyjno-samorządowa w praktyce sprzyjała
tworzeniu nowych grup towarzysko-koleżeńskich, kształtowaniu wysokich wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów,
województw17. Reforma służby zdrowia oprócz przejęcia przez Skarb Państwa 8 mld zł
długu państwowych placówek zdrowia, wprowadziła wybieranie władz Kas Chorych
przez sejmiki wojewódzkie, co prowadziło do ich upolitycznienia. Kasy Chorych

14. G.W. Kołodko, Strategia dla Polski, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 26, s. 2-3.
15. J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, Warszawa 1999, s. 202-203.
16. M. Kozaczka, Gospodarka Polski…, s. 240-244; Rocznik Statystyczny, Warszawa 1998, s. 469-470.
17.	W krajach Europy Zachodniej funkcje radnych w samorządach terytorialnych pełnione są społecznie, lub za niewielkim wynagrodzeniem. W III RP funkcja radnego samorządu gminnego,
powiatowego, wojewódzkiego, wójta, burmistrza, starosty, prezydenta miasta, stała się wysoko
opłacanym „zawodem”. Ograniczenia do dwóch kadencji wszystkich funkcji w samorządach
winno istnieć już od 1990 r.
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w krótkim czasie stały się urzędami z bizantyjskim wyposażeniem i wysokimi zarobkami pracowników18.
Reforma oświatowa podobnie jak administracyjno-samorządowa była niezwykle
kosztowna, doprowadziła do marginalizacji szkolnictwo zawodowe, wprowadziła do
systemu oświaty 3-letnie gimnazja19. Z kolei reforma emerytalno-rentowa nie objęła
rolników, którzy nadal ubezpieczali się w KRUS, i doprowadziła do dużych ubytków
finansowych w FUS, poprzez przekazanie części jego środków do OFE20.
Poza tymi i innymi reformami rząd J. Buzka dużo uwagi poświecił wyprzedaży
majątku narodowego. Sprzedawano, po niskich cenach zagranicznym podmiotom
akcje spółek Skarbu Państwa, elektrowni, elektrociepłowni, banków, zakładów ubezpieczeniowych, zakłady branży chemicznej, farmaceutycznej, produkcji maszyn,
materiałów budowlanych. Łącznie w latach 1998-2001 procesami prywatyzacji objęto
975 zakładów państwowych21.
Niekorzystne, niekiedy niepotrzebne prywatyzacje (PZU S.A.)22 zwiększyły transfer
zysków za granicę, i wraz ze światowym spowolnieniem gospodarczym niekorzystnie
wpływały na sytuację gospodarczą kraju. Szczególnie trudna sytuacja powstała na
rynkach pracy w słabo uprzemysłowionych województwach, w lubuskim, warmiń18.	Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
Dz.U.1998. nr 117, poz. 756; S. Szparkowska, Długi szpitali w rekach państwa, „Rzeczpospolita”
16 II 2005, s. A1.
19. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 1998, nr 117, poz. 759.
20.	Ustawa z dnia 13 października, 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998, nr 177,
poz. 887.
21.	M. Kozaczka, Gospodarka Polski…, s. 276-282; Rocznik Statystyczny, Warszawa 2001, s. 564-567;
Rocznik Statystyczny, Warszawa 2002, s. 578.
22.	W 1999 r. sprzedano 30% akcji PZU S.A. konsorcjum Eureko B.V. (20%) i Big Banku Gdańskiego
(10%) za 3 018 mln zł. W 2001 r. Minister Skarbu Państwa A. Kamela-Sowińska podpisała aneks
do umowy prywatyzacyjnej PZU S.A. na sprzedaż dalszych 21% akcji firmie Eureko B.V. Aneks
nie został zrealizowany i Eureko odwołało się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego.
W 2009 r. została zawarta ugoda na mocy której rząd Polski wypłacił Eureko 4 mld zł z tytuły zaległej dywidendy i 4,77 mld zł z tytułu odszykowania za rezygnacje z prawa kupna 21% akcji. Eureko
wycofało spór z Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego i pozbyło się 10% akcji PZU S.A.
odkupionych uprzednio od Big Banku Gdańskiego. Dzięki umowie Eureko uzyskało blisko 9 mld zł
złotych z tytułu odszkodowania i zaległej dywidendy i zachowało 23% akcji PZU S.A. wartych około
8 mld zł. A. Biały, Koniec batalii. Eureko oddaje kontrole nad PZU, „Rzeczpospolita” 3-4 X 2009,
s. A1; B. Kowalski, Kosztowny koniec wielkiej prywatyzacji, „Niedziela” 2009, nr 42, s. 30.
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sko-mazurskim, w województwach Polski Wschodniej. W końcu 2001 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 3 115 tys. osób, czyli 17,5% siły roboczej23.
Niekorzystnym procesom w sferze realnej towarzyszyła zapaść finansów publicznych. Mimo sporych przychodów z prywatyzacji luka pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu państwa narastała i pokrywana była kolejnymi emisjami papierów
wartościowych i kredytami. W końcu 2001 r. państwowy dług publiczny wynosił
już 302,1 mld zł24.
W dalszych latach dług publiczny narastał między innymi z powodu wzrostu
udziału samorządów terytorialnych w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych25, wysokich dotacji budżetu państwa do FUS, restrukturyzacji hutnictwa.
Spore długi generował przemysł zbrojeniowy, służba zdrowia gdzie niejasne były
wyceny usług medycznych, wynagrodzenia pracowników26.
W końcu 2003 r. rząd przyjął program uporządkowania i ograniczenia wydatków
publicznych autorstwa J. Hausnera. Zawierał on redukcje wydatków w sferze administracyjno-gospodarczej i socjalnej. W pierwszej sferze program przewidywał likwidację środków specjalnych w ministerstwach i urzędach centralnych, zmniejszenie
zatrudnienia w administracji publicznej, likwidację niektórych agencji rządowych,
Funduszu Pracy. Do końca 2007 r. ograniczenia wydatków w tej sferze miały przynieść
około 20 mld zł oszczędności.
W sferze socjalnej oszczędności miały pochodzić między innymi ze zmiany zasad
waloryzacji emerytur i rent, ograniczenia świadczeń przedemerytalnych, wydatków na
zasiłki chorobowe, wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego 63-65 lat, likwidacji PFRON. Do końca 2007 r. oszczędności w tej sferze miały wynosić 30 mld zł27.
Upowszechnienie założeń programu wywołało ostrą reakcję grup społecznych,
które mogły stracić przywileje i uprawnienia. Pod ich wpływem program był stopniowo łagodzony i planowane oszczędności stawały się coraz niższe. Rząd aby nie tracić
23.	P. Nowak, Polskie bezrobocie w unijnych realiach, „Nowe Życie Gospodarcze” 2003, nr 7, s. 8-9;
Rocznik Statystyczny, Warszawa 2002, s. 504.
24. Rocznik Statystyczny, Warszawa 1998, s. 470; Rocznik Statystyczny, Warszawa 2002, s. 503.
25.	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2003,
nr 203, poz. 1966.
26.	J. Hausner, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Warszawa 2007, s. 84-86, 181-187;
J. Hausner, Dwa wymiary polityki gospodarczej, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 10, s. 4-5.
27.	J. Hausner, Pętle rozwoju…, s. 37-41; J. Dryll, Socjal-cięcia, „Nowe Życie Gospodarcze” 2003, nr 21,
s. 4-5; E. Olczyk, P. Smiłowicz, Kto poprze plan zaciskania pasa, „Rzeczpospolita” 16 I 2004, s. A4.
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poparcia społecznego nadal finansowo wspierał podmioty państwowe, zwiększał
dopłaty do FUS, emitował kolejne partie papierów wartościowych. Powstała sytuacja
nie sprzyjała wdrożeniu programu w życie i dług publiczny wzrastał, w końcu 2005 r.
wynosił już 466,5 mld zł28.
Po przystąpieniu Polski do UE upowszechniano rozwój gospodarczy w oparciu
o fundusze unijne. Możliwość uzyskania środków z UE warunkowana była posiadaniem środków własnych i spełnieniem wielu biurokratycznych wymogów. Rząd dążył
do zmniejszenia wydatków publicznych, utrzymania rocznego deficytu budżetowego
na poziomie 30 mld zł, planował likwidacje wielu agencji, funduszy celowych. Wyższe
nakłady na inwestycje, ograniczenie wydatków na dotacje do FUS, dla samorządów
zaczęły przynosić efekty. Dług publiczny co prawda wzrastał, ale w tempie wolniejszym od poprzednich lat i w końcu 2007 r. wynosił 527,4 mld zł29.
Zmiana ekipy rządowej na P0-PSL i światowy kryzys gospodarczy zmieniły wymiar
wielu spraw. Kryzys gospodarczy spowodował spadek produkcji, wymiany handlowej,
pogłębił problemy finansowe wielu firm, instytucji. Rząd początkowo starał się łagodzić skutki kryzysu przyjmując stosowną ustawę30, nowelizując budżet31, proponując
zmiany w administracji publicznej32. Działania te nie przyniosły większych rezultatów,
uaktywniły natomiast grupy towarzysko-koleżeńskie związane z władzami, z „szarą
strefę”. Normą życia społecznego stały się afery, marnotrawstwo publicznych pieniędzy, nepotyzm, wyłudzenia podatkowe. Te i inne negatywne determinanty pogłębiły
problemy finansowe państwa. W 2009 r. deficyt budżetowy wynosił 23,8 mld zł,
w następnym roku 44,5 mld zł. W końcu 2009 r. państwowy dług publiczny wynosił
669,8 mld zł, rok później 747,8 mld zł33.
Dalsze lata poszerzały negatywne procesy, afery, wyłudzenia państwowych pieniędzy, wirtualna księgowość, inne nieprawidłowości utrwalały obraz państwa silnego
wobec słabych i słabego wobec silnych. Aby zabezpieczyć wzrastające wydatki budżetowe podwyższono podatek VAT, wydłużono czas pracy do 67 roku życia, zabrano
28. Rocznik Statystyczny, Warszawa 2002, s. 503; Rocznik Statystyczny, Warszawa 2008, s. 634.
29. Rocznik Statystyczny, Warszawa 2010, s. 857.
30.	Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego dla pracowników
i przedsiębiorców, Dz. U. 2009, nr 125, poz. 1035.
31.	Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 r. Dz. U. 2009, nr 128, poz. 1057.
32. A. Frandrejewska, Rządowe cięcia urzędników, „Rzeczpospolita” 14-15 VIII 2009, s. 1.
33. Rocznik Statystyczny, Warszawa 2009, s. 630; Rocznik Statystyczny, Warszawa 2011, s. 629.
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połowę oszczędności emerytalnych z OFE. Zabiegi te nieco poprawiły sytuację finansową państwa, lecz deficyt budżetowy nadal był wysoki, w 2012 r. wynosił 30,4 mld zł,
w kolejnych latach 51,5 mld zł, 47,7 mld zł, w 2015 r. 46,1 mld zł. Skumulowany deficyt
budżetowy kraju za lata 2008-2015 zamknął się kwotą 266,8 mld zł, państwowy dług
publiczny w końcu 2015 r. wynosił 877,3 mld zł34.
Utrwalone w latach 2008-2015 patologie, drenaż gospodarki przez zagraniczne
podmioty, wzrastający dług publiczny, inne problemy, zobligowały nowe władze państwowe do opracowania Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zawarta w nim
diagnoza dowodzi o dużej rozpiętość płac, 2/3 pracujących zarabia poniżej średniej
krajowej, a na 5% pracujących przypada 25% ogólnych dochodów. Wzrost PKB nie
przekłada się na zamożność mieszkańców, oszczędności w stosunku do PKB maleją.
Występują coraz większe problemy demograficzne, roczne wyłudzenia w podatku VAT
sięgają 35-55 mld zł, CIT 10-40 mld zł. Istnieje ogromne uzależnienie od kapitału
zagranicznego, rocznie pozyskuje on z gospodarki polskiej około 95 mld zł, decyduje
o około 66% eksportu, 65% sektora bankowego, 50% produkcji przemysłowej. Na
ogólną liczbę 1842 tys. firm, tylko około 3 tys. to firmy duże, około 15 tys. to firmy
średnie, a 1824 tys. to zakłady małe. Brak pomocy państwa dla polskich firm nakłada
się na około 40 instytucji, które mogą kontrolować przedsiębiorców35.
W terapii zwrócono uwagę na konieczność rozwoju polskich firm i polskiego kapitału – więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce – wprowadzenie uczciwych płac, które będą powiększać oszczędności i zamożność mieszkańców. Rozwój
gospodarczy kraju winien opierać się na 5 filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, tworzenia kapitału dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, rozwoju
społecznym i regionalnym.
Reindustrializacja winna koncentrować się na branżach, w których Polska może
uzyskać przewagę konkurencyjną – na przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, zbrojeniowym. Rozwój innowacyjnych firm będzie wspierany przez państwo
przez likwidacje zbędnych zezwoleń, ograniczenie obowiązków sprawozdawczych,
34.	
Analiza wykonania budżetu państwa i założenia polityki pieniężnej w 2013 r., Warszawa 2014,
s. 300-310; https://pl.wikipedia.org/wiki/Budżet_Państwa, dostęp dnia 15.06.2016 r.; www.finanse.
mf.gov.pl/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych, dostęp dnia 16.07.2016 r.
35.	
Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2016, s. 3-14. Plan na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, nazywany jest Planem M. Morawieckiego i jest podstawą opracowania Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
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„nową konstytucje biznesu”. Tworzeniu kapitału dla rozwoju będą sprzyjać fundusze
unijne podporządkowane planowi, Polski Fundusz Rozwoju, programy rozwojowe,
akcjonariat pracowniczy. Ekspansja zagraniczna doprowadzi do wzrostu eksportu na
rynki europejskie, azjatyckie, amerykańskie, a rozwój społeczny i regionalny będzie
preferował projekty partnerski, efektywne inwestowanie a nie „wydawanie” pieniędzy.
Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma zmniejszyć nierówności terytorialne,
poprawić jakość życia społeczeństwa, zwiększyć spójność społeczną i innowacyjność
gospodarki36.
Wymienione plany z wyjątkiem ostatniego szczególnie akcentowały kapitał obcy,
który przez politykę niskich płac, transfer zysków za granicę, poszerzał problemy
społeczno-gospodarcze kraju. Realizowane w ostatnich dekadach i latach plany miały
bezpośredni wpływ na sprawy krajowe i regionalne. Na ich bazie tworzone były
budżety, strategie rozwojowe, programy inwestycyjne, w ich ramach ewaluowała
sytuacja ekonomiczna województw.

Zmiany strukturalne w województwie
Gospodarka województwa podkarpackiego jest ogniwem w łańcuchu gospodarczym
kraju i zmiany jakie się dokonały na przełomie XX i XXI w. miały w niej swoje odniesienie. Transformacja systemowa przyniosła nie tylko duży wzrost pracowników
administracji publicznej, ale wiele innych zmian, w tym wspomniane zmiany własnościowe. Przed 1990 r. w Polsce południowo-wschodniej, podobnie jak w kraju,
dominowały państwowe zakłady przemysłowe. Przemysł Rzeszowa produkował części
do samolotów, silniki wysokoprężne, sprzęt AGD, artykuły spożywcze, odzież, mrożonki, obuwie, lekarstwa. WSK-PZL Mielec zatrudniała około 20 tys. pracowników
i decydowała o obliczu miasta i okolicy. Po załamaniu rynków zbytu na wyroby lotnicze w kraju i za granicą zakład miał coraz większe problemy finansowe. Konieczna
była redukcja załogi najpierw o około 2 tys., w kolejnych latach o 2,5 tys., o 3 tys.,
i 3,5 tys. pracowników37.
Zbliżona sytuacja wystąpiła w Stalowej Woli gdzie HSW zatrudniała około 24 tys.
osób i dla miasta i okolicy była głównym pracodawcą. Coraz większe trudności
związane ze zbytem wyrobów wymusiły redukcję załogi. W 1991 r. zakład został
36. Tamże, s. 19-21, 31-35, 37-42, 45-58, 63.
37.	H. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu 1995-2005, Kraków 2005, s. 40-43, 69-74.
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przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, pięć lat później w Grupę
Kapitałową, z której wydzielono kilka spółek. Powstały między innymi HSW – Huta
Stali Jakościowych S.A., HSW – Odlewnia Sp. z o.o., HSW – Elektrotechnika i Automatyka Sp. z o.o., HSW – Narzędziownia Sp. z o.o., HSW – Zakład Transportu Sp.
z o.o. Przeważnie były to zakłady małe, niektóre po kilku latach zakończyły działalność
gospodarczą38.
W 1991 r. w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przekształcony został Stomil
w Dębicy. Trzy lata później akcje spółki znalazły się na WGPW i były nabywane przez
rożne podmioty, w tym koncern The Goodyear Tyre & Rubber Company. W końcu
1996 r. koncern posiadał już 51% akcji spółki i mając większościowy pakiet przeprowadził w niej zmiany organizacyjne i produkcyjne. Uruchomiono całodobową
produkcje opon do samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn rolniczych. Dębica S.A. rozwinęła współpracę z licznymi podmiotami i skutecznie konkurowała na
rynkach krajowych i zagranicznych39.
W połowie 1991 r. w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przekształcona została
Alima, zakład produkujący odżywki i artykuły spożywcze dla dzieci. W następnym
roku spółka znalazła się na WGPW i większościowy jej pakiet akcji nabyła amerykańska firma Gerber Products Company. W następnych latach nastąpiła fuzja Gerbera
ze szwajcarskim koncernem Sandoz, a w 1996 r. nastąpiło połączenie Sandoza z Cibi
Geigy w wyniku czego powstała ogromna firma farmaceutyczna Novartis. AlimaGerber S.A. stała się częścią tego koncernu i skutecznie konkurowała na rynkach
europejskich i światowych40.
Przez kilka lat złożona sytuacja była w WSK-PZL Rzeszów. Zakład zatrudniał ponad
10 tys. pracowników i podobnie jak inne zakłady branży lotniczej miał spore problemy ze zbytem wyrobów. W 1994 r. zakład został przekształcony w jednoosobową
spółkę Skarbu Państwa, przeprowadził zmiany organizacyjne i produkcyjne, nawiązał
współpracę z zagranicznymi podmiotami, w tym z Industries Company i General
Electric, poprawiając tym swoją kondycję finansową41.
38.	A. Sulich, Kształtowanie się podstaw ekonomicznych Stalowej Woli na przełomie XX i XXI w.,
[w:] M. Kozaczka (red.), Miasta województwa podkarpackiego w procesie zmian systemowych,
Stalowa Wola 2009, s. 109-110.
39. www.dębica.com.pl, dostęp dnia 23.06.2016 r.
40. www.novartis.pl, dostęp dnia 23.06.2016 r.
41. „Super Nowości” 16 VII 2007, s. 4; „Rzeczpospolita” 6 IX 2007, s. 2.
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Transformacja tych i innych dużych zakładów państwowych, okupiona sporymi
redukcjami w zatrudnieniu, na ogół przebiegała sprawnie. W innej sytuacji byli pracownicy średnich i małych zakładów, które z reguły były likwidowane lub sprzedawane po niskich cenach zagranicznym podmiotom, które w dalszym etapie często je
likwidowały przejmując rynki zbytu i poszerzając sprzedaż towarów produkowanych
za granicą. Dokonujące się zmiany strukturalne wygenerowały ogromne bezrobocie.
W końcu 1993 r. w województwie rzeszowskim było 62 239 zarejestrowanych bezrobotnych, w krośnieńskim 40 724, w przemyskim 34 031, w tarnobrzeskim 41 580 osób.
Łącznie w województwach, które kilka lat później weszły w skład województwa podkarpackiego było 178 494 zarejestrowanych bezrobotnych42.
Wysokie bezrobocie kształtowało liczne problemy, różne postawy społeczne, zwiększało wydatki na pomoc społeczną. Tworzący się sektor prywatny nie był w stanie
wchłonąć tak ogromnej rzeszy bezrobotnych. Nowe miejsca pracy powstawały przede
wszystkim w handlu, w usługach, w budownictwie. Działy te stopniowo przejmowały
coraz większą część rynku i skutecznie konkurowały z zakładami państwowymi.
W końcu 1995 r. na terenie województwa rzeszowskiego było 3 159 prywatnych
firm budowlanych, prywatnych firm handlowych, gastronomicznych i usługowych
w Rzeszowie było 4 145, w Mielcu 1 076, w Łańcucie 522. W większości były to zakłady
małe zatrudniające po kilku lub kilkunastu pracowników43.
W zwalczaniu bezrobocia pomocne okazały się specjalne strefy ekonomiczne.
W 1995 r. powstała SSE Euro-Park Mielec, dwa lata później TSSE Euro-Park Wisłosan.
Strefy oferując różne ulgi i zachęty, pozyskiwały inwestorów krajowych i zagranicznych. Za aprobatą władz samorządowych i państwowych tworzone były podstrefy.
Dzięki zakładom funkcjonującym w podstrefach wzrastały dochody biur projektowych, banków, zyskiwały miasta na coraz wyższych wpływach z podatku od osób
fizycznych i prawnych i niższych wydatkach na pomoc społeczną. W końcu 2007 r.
nakłady inwestycyjne w SSE Euro-Park Mielec przekroczyły 2,3 mld zł, zatrudnienie
wynosiło 13 104 pracowników, w TSSE Euro-Park Wisłosan nakłady inwestycyjne
przekroczyły 4,1 mld zł, zatrudnienie wynosiło 18 779 osób44.
42. Raport o stanie społeczno-gospodarczym województwa rzeszowskiego, Rzeszów 1994, s. 52-54.
43.	J. Adamczyk, W. Langer, M. Latocha, J. Strojny, Funkcjonowanie i rozwój small biznesu w województwie rzeszowskim, Rzeszów 1997, s. 31-33.
44.	M. Kozaczka, Specjalna strefa ekonomiczna Euro-Park Mielec w latach 1995-2005, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 1, Stalowa Wola 2007, s. 102-104; Tenże, Tarnobrzeska Specjalna Strefa
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Ograniczaniu bezrobocia sprzyjało upowszechnienie szkolnictwa wyższego, tworzenie nowych kierunków studiów, specjalizacji. Tworzone były prywatne szkoły
wyższe, które oprócz działalności dydaktycznej prowadziły również działalność badawczo-naukową. Na sile przybrała emigracja zarobkowa do krajów UE. Zmniejszała ona skalę bezrobocia, ale jednocześnie powodowała odpływ osób młodych,
wykształconych, gotowych do podjęcia pracy, wzrost eurosierot. Duży wpływ na ten
proces miał rozwój sektora usług doradczych, pracodawcy zagraniczni poszukujący
pracowników o konkretnych specjalizacjach i zawodach45.
Po przystąpienie Polski do UE właściciele gospodarstw rolnych mogli korzystać
z dopłat bezpośrednich, z programów wspierających rolnictwo. W korzystnej sytuacji
znaleźli się rolnicy uprawiający rośliny oleiste, producenci drobiu, owoców, warzyw.
Unijny system pomocy finansowej sprzyjał powiększaniu i modernizacji gospodarstw
rolnych46. Dzięki funduszom unijnym korzystne zmiany nastąpiły w infrastrukturze technicznej miast i wsi, w infrastrukturze drogowej, kolejowej. Nowe inwestycje
zmieniły krajobraz wielu miast, ich pozycję gospodarczą w regionie.
Zmiany zachodzące w wielu działach gospodarki województwa przerwane zostały
światowym kryzysem gospodarczym. Spowodował on spadek produkcji, wymiany
handlowej, rozwój „szarej strefy”, zmiany w dochodach i wydatkach miast. Proces ten
szczególnie widoczny był w przypadku Rzeszowa największego miasta województwa
podkarpackiego. Zmiany w dochodach i wydatkach, liczne nowelizacje, nie uchroniły
miasta przed wysokimi deficytami budżetowymi i szybkim wzrostem zadłużenia.
W 2009 r. deficyt budżetowy Rzeszowa wynosiły 69 mln zł, w następnym roku 72,3 mln
zł, w kolejnych latach 85,6 mln zł, 40,3 mln zł, 26,3 mln zł, w 2014 r. 82,6 mln zł47.
Wysokie deficyty budżetowe władze miasta pokrywały emisją papierów wartościowych, pożyczkami, kredytami. W 2009 r. władze Rzeszowa wyemitowały obligacje komunalne na kwotę 50 mln zł, w następnym roku na 100 mln zł, w 2011 r.

Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 11, Warszawa
2007, s. 35-37; Tenże, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, Lublin 2007, s. 34-42,
115-126; Tenże, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008-2014, Lublin 2015, s. 43-56.
45. I. Dryll, Migracja po polsku, „Nowe Życie Gospodarcze” 2007, nr 5, s 20-21.
46.	W. Jóżwiak, Polskie rolnictwo w latach 1998-2005, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 21, s. 6;
L. Parzuchowski, „Obszarnicy” przyszłość rolnictwa?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 23, s. 22.
47.	http//www.stat. gov.pl. Bank Danych Lokalnych/dochody i wydatki samorządów terytorialnych/
dane według podgrup cech/Rzeszów 2009-2014, dostęp dnia 18.07.2016 r..
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na 32,3 mln zł, w 2013 r. w wysokości 31,8 mln zł, zaciągały pożyczki w NFOŚiGW,
w spółdzielniach mieszkaniowych, kredyty w BGK, BOŚ. W 2011 r. władze Rzeszowa
podpisały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na sfinansowanie inwestycji
„Infrastruktura miejska Rzeszowa” i do końca 2014 r. pozyskały kredyt w wysokości 289,7 mln zł. Kredyty, pożyczki, emisje obligacji powiększały ogólne zadłużenie
Rzeszowa, które w 2008 r. wynosiło 162,7 mln zł, w końcu 2014 r. już 535,7 mln zł48.
W ostatnich latach koncepcje „rozwoju na kredyt” i „ucieczki do przodu” przyjęło
wiele miasta województwa i kraju. Wysokie zadłużenie nie jest czynnikiem sprzyjającym nowym inwestycjom, uporządkowaniu gospodarki finansowej, związane jest
z wysokim ryzykiem i z jego konsekwencjami.

Priorytety koncepcji
Każda koncepcja ekonomiczna oparta jest na przeszłości i teraźniejszości, uwzględnia
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, politykę gospodarczą kraju, zmiany w świecie.
Wśród czynników wewnętrznych ważną rolę odgrywa położenie jednostki administracyjnej, zróżnicowanie społeczne, udział w gospodarce kraju.
W przypadku województwa podkarpackiego położenie geograficzne nie jest mocną stroną, podobnie jak struktura podmiotów gospodarczych. Wśród podmiotów
gospodarczych dominują mikro przedsiębiorstwa, które stanowią około 95%, firmy
małe stanowią około 4%, średnie 0,8%, duże 0,2%. Część zachodnia i północna województwa jest lepiej uprzemysłowiona i rozwinięta gospodarczo w porównaniu do
części wschodniej i południowej49.
Biorąc pod uwagę obszar województwa i jego ludność – 5,7% obszaru kraju i 5,5%
ludności – jego udział w PKB jest stosunkowo niski. Co prawda PKB województwa
systematycznie wzrasta, w 2000 r. wynosił 26,8 mld zł, w 2005 r. 37,3 mld zł, w 2014 r.
65,1 mld zł, lecz stanowi to tylko około 4% PKB kraju50.
Z wyjątkiem Rzeszowa na terenie województwa nie ma miast dużych, liczących
powyżej 100 tys. mieszkańców. Kilka miast Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Jarosław, to miast średnie liczące w granicach 40-65 tys. mieszkańców,
48.	
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rzeszowa za 2009 r., s. 292-294; Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rzeszowa za 2014 r., s. 400-405.
49.	
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego. Aktualizacja strategii
i rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2013-2020, Rzeszów 2013, s. 35-37.
50. RSWP 2005, s. 36-39; RSWP 2015, s. 39.
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a pozostałe 44 miasta to ośrodki liczące poniżej 40 tys. mieszkańców. Brak większej
liczby miast dużych, regionalnych biegunów rozwoju, niewątpliwie ogranicza wzrost
gospodarczy. Najwięcej miast jest w centralnej i zachodniej części województwa i na
tych terenach występuje najwyższe zaludnienie dochodzące do 180 osób na km².
Mniej miast znajduje się we wschodniej części województwa, skromna ich liczba jest
na południu i tam też występuję najniższe statystyczne zaludnienie51.
Koncepcja rozwoju gospodarczego winna uwzględniać nie tylko czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ale również podział zadań na priorytetowe i drugoplanowe. Na
obecnym etapie gospodarczym województwa, oprócz spraw bieżących, priorytetem
jest rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej. Dostępność komunikacyjna
to podstawa wszelkiego rozwoju. Na terenie województwa znajduje się około 7 tys.
km dróg gminnych, 6,5 tys. km dróg powiatowych, ponad 1,6 tys. km dróg wojewódzkich i prawie 900 km dróg krajowych. Pod względem jakości słabo prezentują się
drogi gminne, nieco lepsza sytuacja występuje w przypadku dróg powiatowych, lecz
rosnąca liczba samochodów i tonaż towarów przewożonych transportem samochodowym sprawiają, że drogi te są przeciążone w coraz większym stopniu. Najbardziej
przeciążone są drogi wojewódzkie i krajowe, pierwsze przenoszą około 25%, drugie
ponad 50% całego ruchu52.
Przewidywany dalszy wzrost ruchu drogowego oznacza konieczność poprawy jego
płynności, modernizacje układów komunikacyjnych, dojazdów, wyjazdów z miast,
budowę obwodnic. Dużym usprawnieniem dla ruchu jest autostrada A4 biegnąca
równoleżnikowo i zapewniająca bezpośrednie połączenie miast województwa leżących wzdłuż jej trasy z innymi drogami i autostradami.
W województwie dominuje równoleżnikowy układ dróg, komunikacja na kierunku
północ-południe jest słabiej rozwinięta. Na tym kierunku ważną rolę spełnia droga
ekspresowa S19 Białystok – Lublin – Rzeszów, i droga krajowa 9 Radom – Rzeszów –
Barwinek. Modernizacja drogi S19 ujęta została w Planie na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, niezwykle jednak istotną kwestią pozostaje jej przedłużenie z Rzeszowa do
Barwinka. Zrealizowane tej inwestycji znajdującej się na trasie planowanego międzynarodowego szlaku drogowego „Via Carpatia” wiodącego od Morza Bałtyckiego
do Morza Egejskiego i Morza Czarnego zapewni szybką dostępność komunikacyjną
51. Rocznik demograficzny, Warszawa 2002, s. 14; RSWP 2006, s. 35-37.
52.	
Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Rzeszów 2006, s. 29-31; Diagnoza…, s. 148-151: RSWP 2006, s. 330.
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mieszkańcom województwa do państw nadbałtyckich i krajów Europy Południowej53.
Przedłużenie drogi S19 z Rzeszowa do Barwinka z wykorzystanie środków krajowych
i unijnych przyspieszy rozwój południowej części województwa, pozytywnie wpłynie
na pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych.
Infrastruktura kolejowa województwa liczy blisko tysiąc kilometrów. Ważne znaczenie komunikacyjne posiada magistrala E30 łącząca województwo ze Śląskiem,
z innymi województwami, z krajami UE. Mniejsze znaczenie mają inne linie kolejowe, w tym Rzeszów – Jasło, Przeworsk – Lublin. Niemal wszystkie znajdujące się na
terenie województwa linie kolejowe powstały w drugiej połowie XIX w., w innych
warunkach gospodarczych i społecznych. Szczególnej modernizacji i dostosowania
do bieżących warunków wymaga linia E30, zwłaszcza w zakresie płynności ruchu
i podniesienia prędkości do 180-200 km na godzinę. Z pomocą środków unijnych
i krajowych niezbędne jest połączenie Rzeszowa podmiejską linią kolejową z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Jasionce, w dalszej perspektywie z Jasłem, Przemyślem, Tarnowem. Połączenia te będą alternatywą dla transportu samochodowego54.
W infrastrukturze województwa coraz większe znaczenie posiada Międzynarodowy
Port Lotniczy w Jasionce. Nowy terminal o przepustowości 1,5 mln pasażerów rocznie,
nowe połączenia lotnicze wydatnie zwiększyły jego rangę w regionie, kraju, Europie.
W 2001 r. Miedzy Port Lotniczy w Jasione obsłużył 28 tys. pasażerów, kilkanaście lat
później prawie 0,5 mln. Dopełnieniem nowoczesności i pozycji Portu będzie rozbudowa terminalu przeładunkowego cargo i jego połączenie wspomnianą podmiejską
linią kolejową z Rzeszowem55.
Kolejnym priorytetem w rozwoju gospodarczym województwa podkarpackiego
jest pełne zagospodarowanie SSE Euro-Park Mielec i TSSE Euro-Park Wisłosan,
tworzenie nowych podstref. W końcu 2014 r. zagospodarowanie pierwszej strefy
wynosiło 70,9%, drugiej 68,8%, ogólne nakłady inwestycyjne w pierwszej strefie wynosiły 6,6 mld zł, w drugiej 7,9 mld zł56.

53. Diagnoza…, s. 139-142; Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju…, s. 54.
54.	M. Kozaczka, Urbanizacja, infrastruktura, gospodarka województwa podkarpackiego na tle kraju, [w:]
M. Kozaczka (red.), Miasta województwa podkarpackiego w procesie zmian systemowych…, s. 18-19.
55. Strategia rozwoju województwa…, s. 75-79; Diagnoza…, s. 162-164.
56.	Ministerstwo Gospodarki, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
Stan na 31 grudnia 2014 r., Warszawa, maj 2015, s. 10-13.
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Strefy posiadają sporą ilość podstref, SSE Euro-Park Mielec posiada między innymi podstrefy w Dębicy, Jarosławiu, Jasionce, Kolbuszowej, Krośnie, Lubaczowie,
Mielcu, Leżajsku, Łańcucie, Radymnie, Ropczycach, Rzeszowie, Sanoku, Sokołowie
Małopolskim, TSSE Euro-Park Wisłosan dysponuje podstrefami położonymi między innymi w Jaśle, Nowej Dębie, Przemyślu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu. Obydwie
strefy posiadają również podstrefy położone w innych województwach, na terenie
województwa podkarpackiego znajdują się podstrefy wchodzące w skład innych SSE.
W SSE Euro-Park Mielec funkcjonuje sporo znaczących firm, Agmar-Telecom Sp.
z o.o., BRW Sp. z o.o., Dębica S.A., Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., Husqvarna
Poland Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Lear Automotive Sp. z o.o., PH Joongpol
Sp. z o.o., Vidok Sp. z o.o. W TSSE Euro-Park Wisłosan znajdują się między innymi
Anser-Tarnobrzeg Sp. z o.o., Dezamet S.A., Federal-Mogul Gorzyce S.A., Nowy Styl Sp.
z o.o., Pilkington Automotive Polska Sp. z o.o., Sanfram Sp. z o.o. Bieżącą działalnością
stref, pozyskiwaniem dla nich inwestorów zajmują się oddziały ARP S.A. z siedzibami
w Mielcu i Tarnobrzegu. Od ich aktywności, promocji, zależy liczba pozyskanych do
podstref inwestorów, zagospodarowanie terenów po byłych zakładach państwowych57.
Pozyskiwanie inwestorów w województwie podkarpackim jest rozproszone. Gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie, oddziały ARP S.A. w Mielcu i Tarnobrzegu
poszukują inwestorów samodzielnie przez ogłoszenia prasowe, strony internetowe,
inne formy komunikacji. Niewątpliwie nie jest to pełne wykorzystanie możliwości
i utworzenie wojewódzkiej bazy dla inwestorów usprawniłoby ich pozyskiwanie.
Tworzenie takiej bazy przez Urząd Marszałkowski winno być oddolne, gminy, oddziały wspomnianej agencji winny informować jakie tereny mogą przeznaczyć pod
inwestycje, na jakich zasadach, na jakich inwestorów oczekują, jaki będzie ich wkład
w przygotowanie terenów pod inwestycje.
Na podstawie uzyskanych informacji można przygotować bazę danych, w której
winny znaleźć się ulgi i preferencje dla firm reprezentujących kapitał polski. Więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce, włączenie małych miast i obszarów
wiejskich w procesy rozwojowe, pełne wykorzystanie własnego potencjału, to ważne
założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju58.
57.	Tamże; M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008-2014, Lublin 2015, s. 95-96;
RSWP 2005, s. 36-37. Do 2005 r. w województwie podkarpackim procesami prywatyzacyjnymi objęto
272 zakłady państwowe, i z tej liczby 104 sprywatyzowano, 84 skomercjalizowano, 84 zlikwidowano.
58. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju…, s. 17.
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W Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ujęta została działająca od 2003 r.
w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Jasionce Dolina Lotnicza.
Jest to stowarzyszenie różnych podmiotów, firm, uczelni, szkół średnich, których
zadaniem jest promocja przemysłu lotniczego i komunikacji lotniczej, kształcenie
kadr na potrzeby działających w regionie firm, opracowanie nowych technologii.
Plan przewiduje nadanie nowego impulsu rozwojowego Dolinie Lotniczej, pozyskanie przez nią innowacyjnych firm, tworzenie łańcucha kooperantów i centrum
oprogramowania dla sektora lotniczego59.
Priorytetem pozostaje nawiązanie stałej współpracy pomiędzy działającymi w województwie oddziałami ARP S.A., a oddziałem ANR, RARR, innymi regionalnymi
agencjami. Oddział ANR w Rzeszowie wykonuje prawa własnościowe Skarbu Państwa
wobec mienia państwowego w rolnictwie, dysponuje sporymi zasobami ziemia, którą
wydzierżawia, sprzedaje, administruje, przekazuje na rzecz samorządów terytorialnych,
Lasów Państwowych. Przekazywanie przez oddział ANR w Rzeszowie ziemi na rzecz
istniejących i nowych podstref ekonomicznych, niewątpliwie przyczyni się do pozyskania kolejnych inwestorów, ograniczenia bezrobocia, wzrostu produkcji, eksportu.
Inną ważną częścią koncepcji jest stała promocja województwa, znajdujących się
na jego terenie zabytków kultury materialnej, zamków, pałaców, muzeów, promocja
turystyki poznawczej, historycznej, zdrowotnej. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej posiada liczne zabytki architektury drewnianej, przedmioty obrazujące
życie codzienne Lasowiaków i Rzeszowiaków, organizuje wiele imprez plenerowych,
wystaw. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku posiada zabytkowe drewniane
obiekty sakralne, obiekty budownictwa wiejskiego, budynki użyteczności publicznej,
obiekty przemysłowe, bogate kolekcje ikon, przedmioty rzemiosła artystycznego,
prowadzi wystawy czasowe, wydaje roczniki „Materiały Budownictwa Ludowego
w Sanoku”. Bogate zbiory posiadają Zamki w Krasiczynie, w Baranowie Sandomierskim, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Pałac Tarnowskich w Tarnobrzegu, Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku, inne pałace i zamki. Promocja tych i innych obiektów,
turystyki zdrowotnej, to jednocześnie promocja całego województwa60.
59. Tamże, s. 54.
60.	J. Bardan, K. Dypa, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2009, dostęp dnia
18.07.2016 r.; www.muzeumkolbuszowa.pl, dostęp dnia 18.07.2016 r.; www.skansen.sanok.pl,
dostęp dnia 18.07.2016 r. www.zameklancut.pl, dostęp dnia 18.07.2016 r.; https://pl.wikipedia.
org/wiki/Pałac_Tarnowskich_w_Tarnobrzegu, dostęp dnia 18.07.2016 r.; https://pl.wikipedia.org/
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Inne składniki koncepcji
W Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwrócono uwagę na konieczność
rozwoju rodzinnych wielofunkcyjnych gospodarstw wiejskich, włączenie ich w opłacalny proces produkcji żywności, na przedsiębiorczość i mobilność zawodową na
obszarach wiejskich61.
Rolnictwo województwa podkarpackiego legitymuję się specyficzną strukturą,
blisko 90% to gospodarstwa rolne liczące do 5 ha powierzchni. Gospodarstw, które
posiadają 5-10 ha jest około 7%, a powyżej 10 ha około 3%. Duże rozdrobnienie
gospodarstw nie sprzyja ich towarowości, wzrostowi produkcji62.
Najlepsze warunki przyrodnicze do produkcji rolnej znajdują się w środkowej części
województwa, w pasie ziemi ciągnącej się od Dębicy i Jasła do Jarosławia i Przemyśla.
Mniej korzystne warunki są w części północnej, gdzie dominują gleby piaszczyste,
i w części południowej pokrytej sporymi obszarami leśnymi. Mimo dużego rozdrobnienia rolnictwo województwa posiada wiele determinantów rozwojowych. Skromne
użycie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin sprzyja prowadzeniu produkcji
ekologicznej. Atutem jest niewielka urbanizacja i małe zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego. Duże obszary leśne na południu województwa, parki, rezerwaty
przyrody sprzyjają rozwojowi agroturystyki. W 2006 r. na terenie województwa było
620 gospodarstw agroturystycznych, najwięcej w powiatach: leskim – 166, sanockim
– 74, krośnieńskim – 54. Gospodarstwa agroturystyczne tych powiatów oferowały
największą ilość miejsc noclegowych63.
Agroturystyka, produkcja ekologiczna, łączenie małych gospodarstw w większe
podmioty, zagospodarowanie odłogów, tworzenie grup producentów rolnych, pełne
wykorzystanie środków unijnych, to główne kierunki rozwoju rolnictwa w województwie. W tworzenie grup producentów rolnych, zwłaszcza w centralnej części

wiki/Zamek_w_Baranowie_Sandomierskim, dostęp dnia 18.07.2016 r.; https://pl.wikipedia.org/
wiki/Zespół_Pałacowo-Parkowy_w_Przeworsku, dostęp dnia 18.07.2016 r.
61. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju…, s. 53.
62.	
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego. Aktualizacja strategii
i rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2013-2020, Rzeszów 2013, s. 55-60; RSWP 2005,
s. 53-54.
63.	J. Kostecka, J. Mroczka, Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia, [w:] Widzieć – oceniać – działać, Stalowa Wola 2006, s. 412-416; M. Kozaczka, Urbanizacja, infrastruktura,
gospodarka województwa…, s. 27-28; RSWP 2006, s. 52.
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województwa, aktywność winny wykazać istniejące na tym terenie agencje i stowarzyszenia rolne, władze gmin i powiatów.
Istotną kwestią jest dalszy wzrost eksportu województwa, którego wartość w 2011 r.
wynosiła 4,1 mld euro. Sporo eksportują firmy działające w SSE: Dębica S.A., BRW
Sp. o.o., Husqvarna Poland Sp. z o.o., Nowy Styl Sp. o.o. Znaczący udział w eksporcie
mają inne firmy Asseco Poland S.A, Hortino Sp z o.o., Zelmer S.A. Mimo stałego
wzrostu ogólna wartość eksportu województwa w skali kraju oscyluje wokół 3%.
Wzrost produkcji, jej różnorodność, innowacyjność, aktywność producentów w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, utworzenie pionu wspierania eksportu w Polskim
Funduszu Rozwoju niewątpliwie zwiększą wartość i różnorodność eksportu kraju
i województwa podkarpackiego64.
Ważną kwestią pozostaje edukacja społeczeństwa, zwłaszcza edukacja ekonomiczna
w zakresie przedsiębiorczości, oszczędności, ograniczania marnotrawstwa, tworzenia
rodzimego kapitału, budowania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorczość mierzona liczbą firm na tysiąc mieszkańców w ujęciu krajowym sytuuje województwo
w dolnej części tabeli. W końcu 2005 r. w województwie mazowieckim na tysiąc
mieszkańców statystycznie przypadało 53 firmy, w wielkopolskim 49, w łódzkim
i śląskim po 46, w małopolskim 43, w podkarpackim zaledwie 32 firmy65.
Aktywność, oszczędności kształtują rodzimy kapitał, który ma inne cele aniżeli
kapitał obcy. Kapitał zagraniczny stawia przede wszystkim na zysk i jego transfer za
granicę. Widoczne to jest w przypadku zagranicznych akcjonariuszy banków, firm,
zakładów ubezpieczeniowych, sieci handlowych. Inna sytuacja występuję w przypadku kapitały krajowego, dla którego zysk jest ważny, ale i wsparcie lokalnych spraw
zajmuje ważne miejsce. Kapitał krajowy zysk przeznacza przede wszystkim na inwestycje w kraju, premiuje krajowych dostawców surowców, maszyn, podwykonawców,
działa na rzecz rozwoju lokalnego i krajowego.
Ważną kwestią pozostaje porządkowanie gospodarki finansowej miast województwa. Spora grupa miast w ostatnich latach mocno powiększyła swoje zadłużenie.
Wysokie zadłużenie generuje coraz wyższe koszty jego obsługi, utrudnia administrowanie i zarządzanie. Wzrost dochodów przy ograniczaniu wydatków to sposób
na wyjście z pułapki zadłużenia.

64. www.monitoruj.podkarpackie.pl/gospodarka, dostęp dnia 15.07.2016 r.
65. Diagnoza…., s. 34-35.
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Istotną rolę w rozwoju województwa będzie odgrywała polityka gospodarcza państwa, nowy system podatkowy, wzrost minimalnej płacy, zwalczanie „szarej strefy”,
afer, korupcji, nepotyzmu, wsparcie dla polskich firm, promocja polskich produktów,
polskiego handlu, przemysłu. Niezbędne jest zaangażowanie państwa w inwestycje
przemysłowe. W końcowych latach Drugiej Rzeczypospolitej blisko 30% przemysłu pozostawało w rękach państwa. Utworzenie co najmniej jednego państwowego
zakładu przemysłowego zatrudniającego kilkaset osób w małym mieście, to sposób
na zahamowanie emigracji zarobkowej, stabilizację ekonomiczną miasta i regionu.
Wprowadzenie w życie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju66, niewątpliwie
przyczyni się do dalszego rozwoju głównych branż produkcyjnych województwa,
przemysłu lotniczego, chemicznego, medycznego, spożywczego, zbrojeniowego, zakładów istniejących w Dolinie Lotniczej, w większych ośrodkach miejskich. Rozwój
gospodarczy gwarantuje niskie bezrobocie, wzrost innowacyjnych firm, zdynamizowanie eksportu.

Uwagi końcowe
Przedstawiona koncepcja rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego
uwzględnia przeszłość, teraźniejszość, uwarunkowania wewnętrzne, zewnętrzne, politykę gospodarczą państwa. Niewątpliwie nie jest to koncepcja wyczerpująca, dostarcza przede wszystkim syntetycznej wiedzy o ewolucyjnych zmianach zachodzących
w województwie w powiązaniu ze zmianami jakie dokonały się i dokonują w kraju,
określa najważniejsze kierunki rozwoju. Powstanie kilku innych koncepcji rozwoju
gospodarczego województwa podkarpackiego byłoby korzystne dla wypracowania
optymalnych rozwiązań ekonomicznych podnoszących jego rangę i znaczenie w kraju.
W ostatniej dekadzie XX w., i na początku następnego stulecia, w Polsce na pierwszym miejscu postawiono własność prywatną i kapitał zagraniczny, który miał być
panaceum na wszelkie problemy społeczne i gospodarcze. Kapitał zagraniczny zyskał
liczne przywileje i ulgi, skromny zaś kapitał krajowy wraz z własnością państwową
nie tylko nie korzystał z ulg i przywilejów, ale obciążony został licznymi podatkami.
Nierówne traktowanie kapitału zagranicznego i krajowego przez kolejne ekipy rządowe skutkowało rozwojem wielu niekorzystnych procesów.

66. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju…, s. 27-29.
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Nową politykę gospodarczą oferuje Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
który stawia na rozwój kapitału krajowego, krajowej produkcji, równe traktowanie
wszystkich firm, ograniczenie transferu zysków za granice, uczciwe płace, krajowe
specjalizacje służące uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynkach światowych,
uporządkowanie i stabilizację finansów publicznych, zmniejszenie długu publicznego. Główne branże przemysłowe województwa wpisują się w Plan i w połączeniu
z priorytetami zawartymi w koncepcji dadzą nowy impuls rozwojowy Polsce południowo-wschodniej.

Streszczenie
Koncepcja rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego
Artykuł analizuje zmiany gospodarcze zachodzące w województwie podkarpackim
na przełomie XX i XXI w. na tle zmian w kraju. Ujmuje krajowe plany społeczno-gospodarcze realizowane w tym okresie, ich skutki, rolę kapitału krajowego i zagranicznego w rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. Na tle zachodzących zmian zawiera
koncepcję rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego, która uwzględnia
infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą, tworzenie wojewódzkiej bazy danych dla
inwestorów, pozyskanie nowych inwestorów, tworzenie nowych podstref ekonomicznych, stałą współpracę agencji, aktywną promocję, edukację kształtującą aktywność,
oszczędność, przedsiębiorczość, kapitał krajowy.
Słowa kluczowe: gospodarka, koncepcja, województwo podkarpackie.

Summary
The concept of the Podkarpackie region economic development
Article examines the economic changes taking place in the subcarpathian voivodeship
in the late 20th and 21st century, against the background of changes in the country. It
captures the national socio-economic plans implemented in this period, their effects,
the role of domestic and foreign capital in the development of rural and urban areas.
Against the background of changes includes the concepts of economic development
of the subcarpathian province, which takes into account the road infrastructure, rail,
air, creating a regional database for investors, attracting new investors, creating new
subzones economic, cooperation agencies, active promotion, of education to promote
the activity, entrepreneurship, economy, the national capital.
Keywords: economy, concept, subcarpathian voivodeship.
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poz. 576.
– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990, nr 16,
poz. 96.
Strony internetowe
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Budżet_Państwa, dostęp dnia 15.06.2016 r.
– www. muzeumkolbuszwa.pl, dostęp dnia 18.07.2016 r.
– www.dębica.com.pl, dostęp dnia 23.06.2016 r.
– www.monitoruj.podkarpackie.pl/gospodarka, dostęp 15.07.2016 r.
– www.novartis.pl, dostęp 23.06.2016 r.
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Baranowie_Sandomierskim, dostęp dnia
18.07.2016 r.
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_Pałacowo-Parkowy_w_Przeworsku, dostęp
dnia 18.07.2016 r.
– www.skansen.sanok.pl, dostęp dnia 18.07.2016 r.
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– www.stat. gov.pl. Bank Danych Lokalnych/dochody i wydatki samorządów terytorialnych/dane według podgrup cech/Rzeszów 2009-2014, dostęp dnia 18.07.2016 r.
– www.finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych, dostęp dnia
16.07.2016 r.
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_Tarnowskich_w_Tarnobrzegu, dostęp dnia
18.07.2016 r.
– www.zameklancut.pl, dostęp dnia 18.07.2016 r.
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Taksonomiczna analiza przestrzennego
zróżnicowania sytuacji województw
w zakresie zdrowia publicznego w Polsce
w latach 2005-2014 w kontekście koncepcji
zrównoważonego rozwoju
Łukasz Kozar1

Wprowadzenie
Koncepcja zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) jak pokazuje
praktyka stanowi źródło wszechstronnych analiz ze strony badaczy przedmiotu2.
Zakłada ona konieczność wielowymiarowego spojrzenia na dalszy rozwój społecznogospodarczy. I tak wskazuje się, iż obok aspektów ekonomicznych oraz społecznych
należy taką samą uwagę przywiązywać do wartości środowiskowych, czy też uwarunkowań instytucjonalno-politycznych3. Stąd też wszelkie działalności gospodarcze
podejmowane przez człowieka nie powinny zaburzać harmonii między wskazanymi
ładami, które można opisać za pomocą szczegółowych indykatorów statystycznych
(wskaźników zrównoważonego rozwoju4). Te z kolei dla ułatwienia podejmowania
wszelkich analiz można pogrupować w odpowiednie obszary tematyczne. Jedną z takich płaszczyzn jest zdrowie publiczne, które obok czynników opisujących zmiany demograficzne, integrację społeczną, edukację, dostęp do rynku pracy, bezpieczeństwo
publiczne, czy też zrównoważone wzorce konsumpcji, definiuje wymiar społeczny
zrównoważonego rozwoju5.

1.	Mgr Łukasz Kozar, doktorant, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2.	S. Sauvé, S. Bernard, P. Sloan, Environmental sciences, sustainable development and circular economy:
Alternative concepts for trans-disciplinary research, „Environmental Development”, 2016, Vol. 17,
s. 48-56.
3.	M. Burchard-Dziubińska, Idea zrównoważonego rozwoju, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca,
D. Drzazga (red.), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Łódź 2014, s. 23.
4.	R. Ciegis, J. Ramanauskiene, G. Startiene, Theoretical reasoning of the use of indicators and indices
for sustainable development assessment, „InzinerineEkonomika-Engineering Economics”, 2015,
nr 63(4), s. 33-40.
5. GUS, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice 2011, s. 18.
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O istotnej wadze zdrowia publicznego w budowaniu zrównoważonego rozwoju
świadczy fakt, iż w literaturze przedmiotu badacze odwołując się do aspektów związanych z tym obszarem podkreślają, iż zdrowie warunkuje jakość życia danej osoby
(wpływa bezpośrednio na jej dobrobyt)6. Niemniej jednak w tym miejscu należy
również wskazać, iż nie tylko dana jednostka odnosi korzyści z dobrego stanu zdrowia.
Pośrednio beneficjentem takiego stanu jest całe społeczeństwo. Dzieje się tak, gdyż
dana osoba z jednej strony może samodzielnie egzystować w społeczeństwie (np.
swobodnie może uczestniczyć w rynku pracy), z drugiej zaś strony odciąża zarówno
najbliższe jej otoczenia jak i organy państwowe z konieczności udzielania jej pomocy
(np. w postaci świadczeń zdrowotnych lub rehabilitacyjnych). Stąd też w gestii państwa ukierunkowanego na zrównoważony rozwój powinno być zagwarantowanie
dostępności do usług leczniczych na odpowiednim poziomie. Ponadto istotne jest, aby
oferowane usługi medyczne podążały za zachodzącymi zmianami cywilizacyjnymi
w wyniku których to pojawiają się nowe problemy w zakresie zdrowia publicznego
związane głównie z sposobem odżywiania oraz stylem życia, stanem środowiska
(zwłaszcza zanieczyszczeniami pyłowymi), czy też wzrostem długości życia ludności7.
Wspomniane wyżej aspekty pośrednio bądź też bezpośrednio obrazują wskaźniki
opisujące obszar zdrowia publicznego. Niemniej jednak porównywanie ich między
sobą może powodować kreowanie mylącego obrazu sytuacji w zakresie zdrowia publicznego na danym obszarze (problem wyważenie istotności danego wskaźnika). Stąd
też w niniejszym artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą
(WAP) opartą na metodzie wzorca rozwoju Z. Hellwiga. Zastosowanie tej metody
umożliwiło wskazanie pozycji województw pod względem oceny sytuacji w zakresie
zdrowia publicznego w obranych do badań i dalej w niniejszym opracowaniu uargumentowanych latach (porównanie sytuacji w 2014 r. względem 2005 r. w oparciu
o wyznaczony wzorzec rozwoju).

6.	M. Wnuk i in., Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, „Hygeia Public Health”,
2013, nr 48(1), s.10-16.
7.	P. Carrera-Bastos, M. Fontes-Villalba, J. H. O’Keefe, S. Lindeberg, L. Cordain, The western diet
and lifestyle and diseases of civilization, „Research Reports in Clinical Cardiology”, 2011, nr 2,
ss. 15-35; T. M. Dall , P. D. Gallo, R.Chakrabarti, T. West, A. P. Semilla, M. V. Storm, An aging
population and growing disease burden will require alarge and specialized health care workforce by
2025, „Health Affairs”, 2013, nr 32(11), s. 2013-2020.
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Wybór wskaźników opisujących sytuację w obszarze
zdrowia publicznego w ujęciu regionalnym
Pomiary związane z określeniem sytuacji województw w obszarach tematycznych
związanych ze zrównoważonym rozwojem wymagają uwzględnienia w podejmowanych analizach różnorodnych zmiennych. W przypadku zdrowia publicznego
wskaźniki takie muszą swoim zakresem nawiązywać do:
– zachodzących zmian demograficznych (aspekt ten należy rozumieć tutaj przede
wszystkim poprzez wydłużanie się długości życia człowieka),
– ogólnej oceny zdrowia publicznego obywateli (aspekt ten należy opisywać poprzez liczbę zgonów według danej przyczyny w przeliczeniu na określoną liczbę
ludności oraz różnego rodzaju uzależniania i ich wpływ na społeczeństwo, przy
czym owe przyczyny muszą wynikać z obserwowanych trendów zachodzących
zmian cywilizacyjnych),
– dostępu do służby zdrowia (aspekt ten należy rozumieć zarówno poprzez dostęp
do określonej liczby lekarzy, jak i realną możliwość skorzystania z usług służby
zdrowia wyrażony np. liczbą szpitalnych łóżek przypadających na daną liczbę
ludności),
– zmian wzorców konsumpcyjnych mogących mieć wpływ na stan zdrowia ludności,
– bezpieczeństwa środowiska pracy (człowiek znaczną część swojego czasu poświęca aktywności zawodowej przez co istotne staje się zwracanie uwagi w kontekście
zdrowia na warunki pracy stąd też aspekt ten należy rozumieć w niniejszym
opracowaniu poprzez liczbę osób poszkodowanych przy pracy przypadających
na 1 tys. pracujących).
Poza indykatorami statystycznymi opisującymi sytuację w zakresie zdrowia publicznego należy również zwrócić uwagę na to, iż może być ona determinowana
uwarunkowaniami kulturowymi (np. przyzwyczajeniami żywieniowymi na danym
obszarze, które wynikają z tradycji, religii itd.). Takie zmienne nie sposób obiektywnie
ująć w sposób syntetyczny, co przyczynia się do tego, iż nie będą brane pod uwagę
w niniejszych rozważaniach.
W przypadku wielowymiarowych analiz porównawczych wybór zmiennych ściśle
warunkuje otrzymane wyniki. Stąd też w niniejszym badaniu wskaźniki opisujące sytuację w obszarze zdrowia publicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju zostały
dobrane na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz dotychczas podejmowanych
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w tym zakresie badań analitycznych8. Kluczowe przy wytypowaniu wskaźników do
niniejszego badania okazało się opracowanie GUS wskazujące na podstawowe zmienne,
które należy brać pod rozważania opisując poszczególne elementy składowe zrównoważonego rozwoju (łady zrównoważonego rozwoju oraz ich obszary tematyczne)9.
Uwzględniając wyżej przedstawiony wywód dotyczący doboru wskaźników opisujących sytuację w obszarze zdrowia publicznego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju wytypowano następujący zestaw zmiennych diagnostycznych za
pomocą których to można porównać poszczególne województwa:
X1 – przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w wieku 65 lat,
X2 – przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w momencie urodzenia,
X3 – przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w wieku 65 lat,
X4 – przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w momencie urodzenia,
X5 – zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznym uzależnieni
od alkoholu na 1000 mieszkańców,
X6 – zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych [w ‰],
X7 – samobójstwa na 10 tys. mieszkańców,
X8 – zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności,
X9 – zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności,
X10 – zgodny z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys.

ludności,
X11 – łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności,
X12 – łóżka na oddziałach kardiologicznych na 10 tys. ludności,
X13 – łóżka na oddziałach onkologicznych na 10 tys. ludności,
X14 – łóżka na oddziałach psychiatrycznych na 10 tys. ludności,
X15 – zatrudnienie w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych w zakładach
objętych badaniem w danej zbiorowości,
X16– przeciętne miesięczne spożycie warzyw na 1 osobę w gospodarstwach domowych (w kg),
X17– lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego na 10 tys. ludności,
8.	E. Roszkowska, M. Filipowicz-Chomko, Analiza wskaźnikowa zróżnicowania rozwoju społecznego
województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju,
„Ekonomia i Środowisko”, 2016, nr 1(66), s. 76-97.
9. GUS, Wskaźniki…, s. 17-176.
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Wartości powyżej wskazanych wskaźników zostały przedstawione w odniesieniu
do dwóch lat (tabela 1). Za rok wyjściowy analiz został przyjęty celowo 2005 r. (spełnienie kryterium pierwszego pełnego roku bycia przez Polskę członkiem UE). Z kolei
w przypadku wyboru 2014 r. zaważyła konieczność spełnienia dwóch następujących
kryteriów według których dane powinny być:
– dostępne dla wszystkich wskaźników wyżej wymienionych,
– jak najbliżej zbliżone swoim zakresem czasowym momentowi, w którym została
przeprowadzona analiza.
Źródłem danych dla 16 badanych województw był Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS).
Tabela 1. Wybrane wartości wskaźników opisujących woj. w obszarze zdrowia publicznego w 2005 i 2014 r.

X2

S

X3

S

X4

S

X5

D

X6

D

X7

D

X8

D

X9

D

min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max

13,8
14,9
68,6
72,3
18,0
19,2
78,3
80,4
3,8
6,7
4,9
7,4
1,2
2,0
337,7
557,8
196,2
269,9

województwo
łódzkie
podlaskie
łódzkie
małopolskie
śląskie
podlaskie
łódzkie
podlaskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
śląskie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
podkarpackie
łódzkie

2014:
wartość
wskaźnika

S

wartość
wskaźnika

S/D*

X1

Min/max**

Wskaźnik

Rok:
2005:

15,3
16,5
71,7
75,3
19,5
20,7
80,4
82,8
3,2
8,9
3,1
5,3
0,8
2,3
356,0
545,7
200,3
291,5

województwo
łódzkie
małopolskie
łódzkie
małopolskie
śląskie
podlaskie
śląskie
podkarpackie
pomorskie
lubuskie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
podkarpackie
łódzkie
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X11

S

X12

S

X13

S

X14

S

X15

D

X16

S

X17

S

min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max

0,9
17,7
38,9
57,1
1,3
3,2
0,6
1,4
0,0
3,0
62,0
197,7
11,1
14,7
20,0
44,6

województwo
opolskie
podlaskie
pomorskie
śląskie
opolskie
łódzkie
małopolskie
wielkopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
śląskie
śląskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie

2014:
wartość
wskaźnika

D

2005:
wartość
wskaźnika

S/D*

X10

Min/max**

Wskaźnik

Rok:

0,1
9,6
40,5
56,2
1,6
3,3
1,0
2,0
0,5
3,0
36,8
178,5
7,7
10,8
25,4
47,8

województwo
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
pomorskie
śląskie
lubuskie
łódzkie
opolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
opolskie
mazowieckie

* S – stymulanta, D – destymulanta,
* min oznacza najniższą wartość badanego wskaźnika jaka została osiągnięta wśród badanych
województw w danym roku, max oznacza największą wartość badanego wskaźnika jaka została
osiągnięta w danym roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS [data dostępu: 21.12.2016].

W zbiorze 17-tu wytypowanych podczas analizy teoretycznej wskaźników określających sytuację województw w obszarze zdrowia publicznego, cechy X5, X6, X7, X8,
X9, X10, X15 mają charakter destymulant, pozostałe są stymulantami.
Dobrany i ukształtowany w wyżej przedstawiony sposób zbiór zmiennych został
w następnym kroku poddany analizie statystycznej mającej na celu określenie zdolności dyskryminacyjnej wytypowanych wskaźników, czyli ich zmienności względem
badanych obiektów10. Przy wskazanej analizie wykorzystano klasyczny współczynnik
zmienności (1-3).
10. T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa 2009, s. 19.
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V k (xj)

s(xj)
x‾j

=

,

j = 1, 2…, m,		

(1)

gdzie:

x‾j

– średnia arytmetyczna wartości j-tej zmiennej, przy czym:

x‾j =
s(xj)

Σ n1=1xij
n

,					(2)

– odchylenie standardowej j-tej zmiennej, przy czym:

s(xj) = [ –1n Σ ni=1 (xij – x‾j)2]- –
1
2

,			(3)

W przypadku stwierdzenia zbyt małego zróżnicowania zmiennej w przeprowadzonej analizie zmienności dochodziło do eliminacji tej zmiennej ze zbioru zmiennych
diagnostycznych. Ze względu na konieczność porównania ze sobą sytuacji w zakresie
zdrowia publicznego między dwoma badanymi latami przyjęto, iż dana zmienna będzie użyta do dalszych badań, kiedy zarówno w 2005, jak i w 2014 roku, charakteryzowała się odpowiednim poziomem zróżnicowania zmienności. W badaniu dochodziło
do takiej sytuacji, kiedy wartość progowa zmiennej ε spełniała następujący wymóg
ε < 0,1. Przy takim założeniu z dalszych analiz wyeliminowane zostały więc te wskaźniki, których zróżnicowanie było mało znaczące dla roku 2005 lub 2014, bądź też dla
obu lat poddawanych analizie. W takim przypadku zachodziła następująca relacja:

V(xj) ≤ ε

,		 j = 1, 2…, m,		

(4)

Analiza statystyczna polegająca na wyznaczeniu współczynnika zmienności wykluczyła z dalszych badań następujące zmienne: X1, X2, X3, X4, X9, X11, X16 (tabela 2).

Wskaźniki te cechują się małą wartością informacyjną, a więc stają się nieprzydatne
w dalej przeprowadzanych analizach.
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Tabela 2. Współczynnik zmienności zmiennych diagnostycznych użytych w badaniu
dla 2005 i 2014 r.

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

0,025
0,013
0,020
0,009
0,161
0,110
0,140
0,139
0,072

X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

0,835
0,109
0,289
0,244
0,673
0,281
0,089
0,220

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

0,023
0,012
0,020
0,009
0,281
0,158
0,255
0,134
0,090

X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

wartość
współczynnika

zmienna

wartość
współczynnika

zmienna

wartość
współczynnika

zmienna

wartość
współczynnika

zmienna

Współczynnik zmienności zmiennych diagnostycznych dla:
2005 r.
2014 r.

1,004
0,082
0,224
0,198
0,482
0,363
0,095
0,209

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS [data dostępu: 21.12.2016].

W wyniku powyżej przedstawionych analiz został wytypowany zestaw wskaźników
opisujących sytuacje w obszarze zdrowia publicznego, w których składzie znalazło się
ostatecznie 6 destymulant (X5, X6, X7, X8, X10, X15) oraz 4 stymulanty (X12, X13, X14, X17).
Zmienna opisująca zgodny z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
na 100 tys. ludności (X10) zarówno w 2005 r. jak i w 2014 r. w największym stopniu
różnicowała województwa spośród wszystkich wytypowanych do badań wskaźników.
W następnym kroku biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielowymiarowej analizy porównawczej w oparciu o obraną uprzednio metodę wzorcową został
wyznaczony wspólny dla obu badanych lat wzorzec. Cechował się ty, iż w przypadku
destymulant wartość wzorcowa odpowiadała najniższej wartości danego wskaźnika
w obranych do analizy latach. Z kolei dla stymulant wartość ta była najwyższa. Tak
więc obrany wzorzec określał najbardziej korzystny i realnie osiągnięty poziom sytuacji w obszarze zdrowia publicznego.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w literaturze przedmiotu nie ma określonego
docelowego poziomu badanych wskaźników opisujących obszar zdrowia publiczne54
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go, który można byłoby uznać za pożądany (docelowy). Stąd też otrzymane wyniki
porządkowania w postaci syntetycznego miernika będą wskazywały bliższą pozycję
względem wzorca przyjętego przez autora, niż wynikałoby to z sytuacji optymalnej
(nieokreślonej dotychczas przez badaczy przedmiotu). Niemniej jednak wybrany
w powyżej przytoczony sposób wzorzec jest najbliższej zbliżony docelowej sytuacji,
którą mogą osiągnąć dane województwa (tabela 3).
Tabela 3. Ostateczny zestaw zmiennych opisujących województwa w obszarze zdrowia publicznego wraz z podziałem na przyjętymi wartościami wzorcowymi dla lat
2005 i 2014.
Zmienna
X5
X6
X7
X8
X10
X12
X13
X14
X15
X17

Charakter wskaźnika
destymulanta
destymulanta
destymulanta
destymulanta
destymulanta
stymulanta
stymulanta
stymulanta
destymulanta
stymulanta

Wartość wzorcowa
3,2
3,1
0,8
337,7
0,1
3,3
2,0
3,0
36,8
47,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS [data dostępu: 21.12.2016].

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

Transformacja zmiennych diagnostycznych i badanie
właściwe
Przed zastosowaniem odpowiedniej metody wielowymiarowej analizy porównawczej
na zbiorze zmiennych diagnostycznych przeprowadzono ich transformację. Jej celem
było ujednolicenie charakteru przyjętych w niniejszej analizie zmiennych, doprowadzenie ich do wzajemnej porównywalności, zastąpienie różnych zakresów zmien55
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ności poszczególnych zmiennych zakresem stałym oraz wyeliminowanie z obliczeń
ujemnych wartości tak opracowanych zmiennych11. W związku z powyżej przyjętymi
założeniami co do charakteru dalszego opracowania zbioru zmiennych diagnostycznych, w pierwszej kolejności została przeprowadzona stymulacja zmiennych diagnostycznych opisujących sytuację w obszarze zdrowia publicznego. Polegała ona na
przekształceniu różnicowym destymulant (X5, X6, X7, X8, X10, X15) w stymulanty (5).

xijs = a – bx ijd

,		

i = 1, 2…, n; j = 1, 2…, m; b > 0,

(5)

gdzie:

xijs

– wartość j-tej zmiennej po przekształceniu w stymulantę w i-tym obiekcie,

x ijd – wartość j-tej zmiennej destymulanty w i-tym obiekcie,
a – stała przyjmowana w sposób arbitralny, w tym wypadku a = 0
b – stała przyjmowana w sposób arbitralny, w tym wypadku b = 0
W efekcie przeprowadzenia stymulacji destymulant zbiór zmiennych diagnostycznych został ujednolicony pod względem ich preferencji. Uzyskano więc zbiór zmiennych diagnostycznych charakteryzujący się następującą zależnością – im wskaźnik
liczbowy opisujący daną zmienną był wyższy, tym jego wartość przyczyniała się do
korzystniejszej oceny sytuacji danego województwa w obszarze zdrowia publicznego
na tle pozostałych województw w kraju.
Następnie ze względu na to, iż wybrane do badań zmienne charakteryzowały się
różnymi jednostkami miar przeprowadzono normalizację zakresu zmienności dla
wszystkich 10-ciu zmiennych diagnostycznych. W tym celu zostało zastosowane
przekształcenie normalizacyjne w oparciu o klasyczną standaryzację (6).

zij =

xij – x‾j
s(xj)

,		

i = 1, 2…, n; j = 1, 2…, m		

(6)

11.	T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk
społeczno-gospodarczych, Warszawa 1989, s. 27; Panek T., J. Zwierzchowski, Statystyczne metody
wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowanie, Warszawa 2013, s. 33-39.
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gdzie:

zij

– znormalizowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.

Znormalizowane zmienne w ostatnim kroku transformacji poddano procedurze
wyeliminowania ujemnych wartości zmiennych (7-8). Dzięki stałej ε, która powodowała przesunięcie na skali w górę wartości wszystkich zmiennych o jednakową
wielkość została zachowana wzajemna relacja między badanymi zmiennymi.

zij =

zij

gdy min{zij} > 0,
i,j

zij + ε gdy min{zij} ≤ 0,

i = 1, 2…, n; j = 1, 2…, m,

(7)

i,j

przy czym:

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

gdzie:

s(z) – odchylenie standardowe obliczone ze wszystkich elementów macierzy znormalizowanych danych wejściowych.
Przeprowadzona w wyżej opisany sposób transformacja zmiennych diagnostycznych przyczyniła się do odpowiedniego ich wystandaryzowania tak, aby mogły zostać
poddane w dalszym etapie porządkowaniu liniowemu obiektów (tudzież województw)
w oparciu o odpowiednie metody porządkowania. W niniejszym badaniu ze względu
na konieczność wskazania różnic między województwami w sytuacji dotyczącej obszaru zdrowia publicznego wykorzystano metodę wzorcową (metoda wzorca rozwoju
Z. Hellwiga). Metoda wzorcowa uporządkowała województwa względem wcześniej
już przyjętego pożądanego wzorca rozwoju (optymalnego, realnego do osiągnięcia
stanu). Do przeprowadzenia tego etapu badań został wykorzystany program Stata.

57

Koncepcja rozwoju gospodarczego…

Ocena postępów województw w kierunku
zrównoważonego rozwoju w obszarze zdrowia publicznego
W celu porównania poziomu sytuacji w obszarze zdrowia publicznego między poszczególnymi województwami przed wykonaniem porządkowania liniowego tych
struktur za pomocą metody wzorcowej rozwoju Z. Hellwiga przyjęto kryteria oceny
sytuacji. Zostały one przedstawione na pięciostopniowej skali uwzględniającej możliwe do uzyskania wartości syntetycznej miary rozwoju (SMR). Pozwala ona stwierdzić, czy między obranymi do badań województwami w analizowanych latach zaszły
znaczące zmiany w obszarze zdrowia publicznego. I tak w omawianym przypadku
sytuacja może być:
– bardzo dobra – wartość SMR w przedziale (0,8; 1,0),
– dobra – wartość SMR w przedziale (0,6; 0,8),
– umiarkowana – wartość SMR w przedziale (0,04; 0,6),
– zła – wartość SMR w przedziale (0,2; 0,4),
– bardzo zła – wartość SMR w przedziale (0,0; 0,2).
Wartości miernika syntetycznego wyznaczone dla województw w obszarze zdrowia
publicznego w 2005 i 2014 r. za pomocą metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga zostały
zaprezentowane w tabeli 4. Najlepszą sytuację w obu badanych latach cechowało się
woj. mazowieckie.
Tabela 4. Wyniki porządkowania województw metodą wzorca rozwoju Z. Hellwiga
pod względem sytuacji w obszarze zdrowia publicznego
Porządkowanie metodą
wzorca rozwoju Z. Hellwiga
zmiana
rok
Województwo/
wartość
2005
2014
wzorzec
zmiennej
wartość
wartość
syntetycznej
zmiennej lokata zmiennej lokata
syntetycznej
syntetycznej
Wzorzec
1,000
–
1,000
–
–
dolnośląskie
0,269
14
0,294
12
0,025
kujawsko0,303
10
0,326
6
0,023
-pomorskie
lubelskie
0,310
8
0,317
7
0,007
lubuskie
0,258
15
0,240
15
-0,018

zmiana
lokaty

–
2
4
1
bez zmian

Porządkowanie metodą
wzorca rozwoju Z. Hellwiga
zmiana
rok
Województwo/
wartość
2005
2014
wzorzec
zmiennej
wartość
wartość
syntetycznej
zmiennej lokata zmiennej lokata
syntetycznej
syntetycznej
łódzkie
0,329
5
0,305
11
-0,024
małopolskie
0,338
3
0,413
3
0,075
mazowieckie
0,384
1
0,442
1
0,058
opolskie
0,327
6
0,195
16
-0,132
podkarpackie
0,307
9
0,332
5
0,025
podlaskie
0,379
2
0,308
10
-0,071
pomorskie
0,331
4
0,416
2
0,085
śląskie
0,290
13
0,310
9
0,020
świętokrzyskie
0,297
11
0,246
14
-0,051
warmińsko0,186
16
0,311
8
0,125
-mazurskie
wielkopolskie
0,319
7
0,334
4
0,015
zachodnio0,292
12
0,259
13
-0,033
pomorskie

zmiana
lokaty

-6
bez zmian
bez zmian
-10
4
-8
2
4
-3
8
3
-1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS [data dostępu: 21.12.2016].

W otrzymanych w prezentowanym badaniu rankingach w wyniku uporządkowania
liniowego istnieje dość duża rozbieżność co do pozycji zajmowanych przez poszczególne
województwa w badanych latach. Jedynie trzy województwa zarówno w roku 2005 jak
i 2014 zajmowały taką samą pozycję. Były to następujące województwa: mazowieckie,
małopolskie oraz lubuskie. W przypadku aż dziewięciu województw nastąpiły zmiany
przesunięcia w górę lub w dół zajmowanego miejsca między poszczególnymi latami
o 3 lub więcej miejsc. Największe różnice pod względem sytuacji w obszarze zdrowia
publicznego na tle całej badanej zbiorowości zaobserwować można w przypadku województwa opolskiego. W tym też województwie pogorszyła się sytuacja w obszarze zdrowia
publicznego ze złej na bardzo złą. Zarówno w 2005 r. jak i w 2014 r. nie było województw,
które cechowałyby się sytuacją dobrą, czy też bardzo dobrą w omawianym zakresie. Niemniej jednak należy zauważyć, iż od 2005 r. w przypadku aż 10 województw zmniejszyła
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się dysproporcja ich sytuacji w obszarze zdrowia publicznego wobec tej, której opisywał
obrany wzorzec (optymalny, możliwy oraz pożądany na daną chwilę stan do osiągnięcia).

Podsumowanie
Przeprowadzone badanie wykorzystujące metodę Z. Hellwiga wykazało znaczące dysproporcje województw między obranym wzorcem rozwoju (sytuacją jak najbardziej
korzystną i jednocześnie możliwą do osiągnięcia). Ponadto analiza unaoczniła, iż
obszar zdrowia publicznego jest definiowany przez liczne wskaźniki. Niemniej jednak
ich zmienność nie jest zbyt duża, co też obrazuje chociażby nie zakwalifikowanie do
analiz aż siedmiu zmiennych, które charakteryzowały się zbyt niską zmiennością
(zmienne nie różnicujące w sposób istotny badane województwa). Należy zauważyć,
iż zarówno w roku 2005 jak i w roku 2014 większość badanych województw charakteryzowało się złą sytuacją pod względem rozwoju obszaru związanego ze zdrowiem
publicznym. Zaproponowany w artykule zestaw zmiennych branych pod uwagę przy
porównywaniu między sobą sytuacji w zakresie zdrowia publicznego może stanowić
wskazówkę przy konstruowaniu tego rodzaju zestawień w przyszłości.

Streszczenie
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji województw w zakresie zdrowia publicznego w Polsce w latach 2005-2014 w kontekście koncepcji
zrównoważonego rozwoju
Artykuł przedstawia wyniki oceny sytuacji województw w obszarze zdrowia publicznego. Obszar ten wpływa na kształtowanie się ładu społecznego zrównoważonego
rozwoju. W opracowaniu wnioski zostały sformułowane w oparciu o analizę wyników
porządkowania liniowego województw za pomocą metody wzorcowej rozwoju Z.
Hellwiga. Takie podejście umożliwiło porównanie odległości poddawanych badaniu
województw względem wyznaczonego wzorca oraz zaobserwowanie zmian w ujęciu
dynamicznym (jaka zmiana zaszła w 2014 r. względem sytuacji z 2005 r. w zakresie
zdrowia publicznego). Z przedstawionych analiz wynika, iż większość województw
dokonała pewnego, jednakże niewielkiego postępu w zakresie sytuacji w obszarze
zdrowia publicznego w okresie po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zdrowie publiczne, województwa.
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Summary
Taxonomic analysis of spatial differentiation of voivodeshipssituation in fact of
public health in Poland in years 2005-2014 in the context of sustainable development concept
The article presents the results of the assessment of the provinces in the area of public
health. This area affects the development of the social order of sustainable development. The study’s conclusions were formulated on the basis of analysis of linear ordering voivodeships with reference to Z. Hellwigdevelopmentmethod. This approach
enabled to compare the distance to be examined in relation regions designated pattern
and observe the changes in the dynamic approach (what change to occurred in 2014
with respect to the situation in 2005 in the field of public health). The presented
analyzes show that most voivodeships made some, but little progress in the situation
in the area of public health in the period after accession to the European Union.
Keywords: sustainable development, public health, voivodeships.
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Administracja publiczna w sferze dostępu
do informacji
Natalia Piątek1

Wprowadzenie
Zrozumienie regulacji administracyjnoprawnych jest możliwe wówczas, gdy znane
są podstawowe cechy prawa administracyjnego i znaczenie podstawowych pojęć
występujących w tym prawie2. Prawo administracyjne stanowi jedną z podstawowych gałęzi prawa. Jego przepisy są bardzo rozbudowane i maja swoje miejsce na
wszystkich szczeblach źródeł prawa, co sprawia, ze jest ono właściwie nie możliwe
do skodyfikowania. Chcąc uświadomić sobie jego istotę należy omówić podstawowe
pojęcia jakim jest administracja. Administracja to zjawisko, które przejawiało się przez
całą historię ludzkiej cywilizacji. Pojawiła się wtedy, gdy pojawiło się prawo3. Odkąd
ludzie zaczęli zaspokajać swoje potrzeby, których dotychczas nie mieli.

Pojęcie administracji
Definiowanie pojęcia prawa administracyjnego przenosi się na samo pojęcie administracji, które nie jest łatwe do określenia. Należy również pamiętać, że administracja
stanowi także przedmiot wielu odrębnych nauk w tym nauki administracji - w tradycyjnym trójpodziale nauk administracyjnych na: prawo administracyjne, naukę
administracji i politykę administracji. Chociaż niektórzy uważają, że tradycyjny trójpodział należy do przeszłości i wszystko, co nie jest nauką prawa administracyjnego
w sensie ścisłym, a dotyczy administracji i jej działalności, jest obejmowane przez
naukę administracji4. Źródłosłów pojęcia administracja, wywodzący się z łacińskiego
słowa „ministare” (służyć, wykonywać, kierować) z przedrostkiem „ad” – nadający
temu działaniu cechę działania celowego, to synonim pomocy, służby, przewodnictwa, kierownictwa, prowadzenia, zarządu, zarządzania lub organizowania, dla
osiągnięcia ustalonego celu itp.5 Próby zdefiniowania administracji doprowadziły
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr Natalia Piątek, doktorantka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015, s. 17.
J. Boć (red), Prawo administracyjne, Wrocław 2001, s. 7.
W. Thieme, Verwaltungslehre, Köln 1984, s . 6.
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, s. 26.
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do powstania wielu definicji tego pojęcia, jednak nigdy nie udało się osiągnąć jej
w pełni wyczerpującej, doskonałej. Przykładem tych prób jest niewątpliwie stwierdzenie E. Forsthoffa, który uznał, że administracji nie można zdefiniować, można
ją tylko opisać. Podobną tezę wysunął również J. Boć, który uważa, że „złudne jest
przekonanie, iż można wyznaczyć administracji granice jej ingerencji”6. Pojęcie
administracji jest niezwykle obszerne, dlatego możemy je podzielić na administracje
publiczną i prywatną. Dodatkowo opisując administrację należy rozróżnić administracje w znaczeniu przedmiotowym – jako działania o charakterze administracyjnym i podmiotowym – jako struktury złożonej z organów administracyjnych.
Analizując powyższe stwierdzenie mamy tutaj z jednej strony strukturę organizacyjna, czyli ludzi, którzy wchodzą w jej skład, z drugiej zaś działania jakie ci ludzie
wykonują. Należy wspomnieć, iż administracja obok uprawnień administracyjnych
obejmuje także uprawnienia sądowe administracji i uprawnienia ustawodawcze
administracji. Według jej twórcy O. Mayera administracja jest to działalność państwowa, która nie jest ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości. Podobnie jak
T. Bigo, który administrację widział jako planowaną działalność państwową „zmierzającą do pewnych celów, niebędącą ustawodawstwem ani sądownictwem”. Nowsze definicje administracji mówią, że administracja jest to „system złożony z ludzi
zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji
dobra wspólnego jako misji publicznej, polegającej głównie (choć nie wyłącznie) na
bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych we władztwo państwowe oraz środki
materialno-techniczne”7 lub „zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez
różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem
formach”8. Ukazano również, że administracja, to „nie tylko wykonywanie ustaw,
ale także działalność twórcza”9. „Każda administracja sprowadza się do celowego
oddziaływania na ludzi i stosunki społeczne”10.

6. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2003, s. 127.
7.	Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002,
s. 27-28.
8. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000, s. 79.
9. W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 10.
10. Z. Leoński (red.), Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004r, s. 23-24.
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W omawianych określeniach nie chodzi tylko o zaspokajanie potrzeb obywateli,
wskazaniu form i celu działania administracji, ale także o budowę norm prawa administracyjnego. „Szukajmy osobno określenia administracji państwowej, a osobno
określenia prawa administracyjnego. Pierwszego szukajmy w zakresie „socjologicznie”, w faktycznych znamionach przedmiotu – co zresztą dopuszcza pewne korektury czy szczegółowe interpretacje według znamion prawnych. Drugiego określenia
szukajmy w zasadzie „prawniczo”, w prawnych znamionach, dotyczących sposobu
działania czy stosowania norm-co znów dopuszcza pewne korektury czy szczegółowe
interpretacje według przedmiotu normatywnego”11. Administracje publiczna opisać
możemy głównie przez jej cechy. Do najważniejszych z nich należą:
– administracja działa w imieniu państwa
– może dysponować władztwem administracyjnym
– jest związana prawem, działa na podstawie ustaw, organy wykonują obowiązujące prawo
– działa w sposób stabilny, ciągły i aktywny
– działa za pomocą kadry urzędniczej na terenie, który podlega jej kompetencji
– działa w interesie publicznym, który sprzyja realizacji interesu indywidualnego.
Wartości te maja dwojaki charakter – są celem i jednocześnie warunkiem działania
administracji. Organy administracji mają wyłącznie zadania i kompetencje w których
obrębie realizują określone interesy. Cytat z artykułu L. Lopeza Rolo jest niewątpliwie
dowodem na stawianie wniosków dla zrozumienia administracji „[…] Administracja
jest instrumentem w rękach rządu, pozwalająca skonkretyzować w działaniu ideały
i programy polityczne […] Administracja jest niezbędna, ale podporządkowana. Nie
powinna ona działać tak, jak gdyby należała do niej władza najwyższa. Jeżeli udaje się
jej być ogromną i obejmować wszystko, jeżeli wszystko jej dotyczy, jeżeli towarzyszy
ona człowiekowi od kolebki po grób, jak twierdzili to trochę retorycznie pionierzy
nauki administracji, nie powinna ona nigdy działać suwerennie, lecz tylko jako sługa,
rozwijając ideały formułowane przez aparat polityczny. Jest to jej podstawowe zadanie: nie robić polityki, ale uruchomić procesy techniczne niezbędne, by polityka się
realizowała, zapewnić […], aby wszystko szło dobrze. Wykonawstwo nie jest jednak
służalczością – administracja powinna przyczyniać się, w pewnym zakresie i w pewien

11.	F. Longchamps, W sprawie pojęcia administracji państwowej i pojęcia prawa administracyjnego,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 1957, nr 10.
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sposób, do formułowania ogólnych ideałów. Jej działalność, w tym znaczeniu, jest
podobna do roli prywatnych sekretarzy: staranne wykonywanie, inteligentna interpretacja, właściwe sugestie – i to wszystko z taktem, wirtuozerią i dyskrecją […]”12.
Trudność zdefiniowania administracji wynika z obszerności zadań jakie wykonuje.

Płaszczyzny, sfery i prawne formy działania administracji
Płaszczyzny działania administracji wyznaczane są poprzez zadania jakie realizuje. Do
podstawowych płaszczyzn działań administracji możemy zaliczyć reglamentacyjnodystrybucyjne (jest to płaszczyzna bezpośrednich relacji organu administracyjnego
z obywatelem) oraz świadczące (polegające na spełnianiu potrzeb społecznych). Administracja poprzez realizację swoich zadań działa w dwóch sferach a mianowicie
zewnętrznej oraz wewnętrznej. Realizuje ona swoje zadania stosując różne sposoby
ich rozwiązania. Niektóre z nich wpływają za pomocą stosowania nakazów bądź zakazów na różnego rodzaju ograniczenia. Z punktu widzenia ochrony praw jednostki
jak również skuteczności realizacji prawa materialnego ważne znaczenie mają prawne
formy działania administracji publicznej. Stwierdzenie to ma także swoje poparcie
w orzecznictwie sadowym. Dla organów administracji kluczowe znaczenie winno
mieć idea wyroku NSA „Prawo do rzetelnej i sprawiedliwej procedury, ze względu na
jego znaczenie w procesie urzeczywistniania praw i wolności obywatelskich, mieści
się w treści zasady państwa prawnego. W państwie prawnym wymagane jest nie tylko
zrozumiałe, precyzyjne i zgodne z innymi regułami wynikającymi z istoty takiego
państwa unormowanie procedury, lecz również prawidłowe i ścisłe jej stosowanie
w praktyce, w szczególności tych jej przepisów, które określają uprawnienie procesowe
uczestników postępowania”13. Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść
praw i obowiązków ich adresata14. Istotnym elementem jest zdefiniowanie terminu
reglamentacja funkcjonującym w literaturze. Dość szerokie określenie reglamentacji
podaje A. Chełmiński, oświadczając iż jest ona ograniczeniem swobody w imię szeroko pojętego interesu społecznego poprzez stworzony w tym celu system nakazów

12.	L. Lopez Rodo, L’administration espagnole devantles transformations économiques et sociales contemporaines, Annuaire Européen d’Administration publique, T.1: 1978, s. 35.
13. Wyrok NSA z dnia 19 października 1993r., V SA 250/93, ONSA 1994, z.2, poz. 84.
14. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1997, s. 5.
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i zakazów15. Podobne zdanie wyraża także Z. Leoński. Otóż autor odnajduje istotę
reglamentacji w ograniczeniu swobody za pomocą określonych środków prawnych16.
Natomiast A. Jaroszyński uważał ze zniesienie tego środka będzie możliwe dopiero
wówczas gdy rozwój ekonomiczny zaspokoi potrzeby w takim stopniu, że nie trzeba będzie stosowania żadnych restrykcji17. Określenie reglamentacji nie jest łatwe,
należy jednak uznać, że jego kwintesencją jest ograniczenie lub podporządkowanie
wyznaczonej dziedziny działania zasadom podporządkowanym przepisom prawnym.
Można wiec przyjąć, ze w znaczeniu prawnym reglamentacja administracyjna to
ograniczenie wolności poprzez stosowanie instrumentów formalnych18. Treść i zakres
prawnej reglamentacji ustala zasada wolności i równości wszystkich podmiotów
a zarazem ochrona praw osób trzecich. Zatem wzrost reglamentacji administracyjnej
jest pochodna postępu naukowego, technicznego i cywilizacyjnego19. Utrzymanie
równowagi pomiędzy zachowaniem zakresu swobód obywatelskich a koniecznością
zabezpieczenia interesów społecznych i indywidualnych staje się przyczyną dyskusji
nad formami działań organów administracji publicznej. Zasada praworządności
wyznacza podstawowe założenia, zgodnie z Konstytucją wszystkie działania administracji muszą odzwierciedlać swoje umocowania w obowiązujących przepisach.
Prawodawca określa nam wzorce postępowań i kontroli administracji poprzez formy
prawne działania administracji.
Na określenie form działania administracji w nauce prawa przywiązuje się szczególna wagę20. Precyzowane są one jako określone przepisami prawa, typy konkretnych
czynności, czyli środki stosowane przez administrację do załatwienia określonej
sprawy21, lub jako objawienia woli organów administracji publicznej w celu wywołania konkretnych skutków prawnych22. Pierwsze próby przedstawienia prawnych
15.	A. Chełmoński, Instytucje administracyjnoprawne w zarządzaniu gospodarką narodową, [w:]
T. Rabska (red.) System prawa administracyjnego, Wrocław 1980, T. IV, s. 462.
16. Z. Leoński, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1959, Cz. III, s. 34.
17.	A. Jaroszyński, Reglamentacja i zarządzanie gospodarką socjalistyczną, Państwo i Prawo 1968,
Nr 10, s. 591.
18. H. Izdebski, Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1995, s. 60.
19.	D. Gatner, Miejsce policji administracyjnej w systemie społeczno-gospodarczym – stan obecny i przewidywania, OMT 1989, nr 12, s. 17.
20. K. Ziemski, Formy prawne…, s. 151.
21. J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 14.
22. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006, s. 175.
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Schemat usystematyzowania prawnych form działania administracji z podziałem
na czynności prawne i faktyczne:

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: K. Ziemski, Formy prawne działania administracji publicznej, [w:] J. Posłuszny (red.), Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, Przemyśl – Rzeszów 2003; J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957; E. Ura,
Prawo administracyjne, Warszawa 2015; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005.
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form działania administracji wyłoniły się już w okresie II wojny światowej, a także
tuz po niej. Próby przedstawienia prawnych form działania administracji przedstawił
wówczas S. Kasznica w swoim podręczniku, gdzie dokonał ich głębszej analizy i charakterystyki. To właśnie on jako pierwszy podzielił czynności na prawne i faktyczne
dając tym samym fundament, pod do dzisiaj funkcjonujący podział form. Typologii
prawnych form dokonali także A. Peretiatkowicz, W. L. Jaworski czy M. Zimmerman, którzy także całość działań administracji publicznej podzielili na działania
prawne i faktyczne. Omawiając obecnie poszczególne grupy form prawnych działań
administracji należy uznać, że istotnym elementem jest ich zróżnicowanie, rozdzielenie w odniesieniu do konsekwencji prawnych. Dlatego wyróżnić tutaj możemy
działania o charakterze prawnym, wywołujące skutki prawne oraz o charakterze
faktycznym, które nie wywołują takich skutków prawnych. Tematem dyskusyjnym
jest jednak tutaj okoliczność jaka zachodzi w formach faktycznych albowiem nie są
one nastawione na wywoływanie skutków prawnych, jednak takie skutki mogą za
sobą pociągać. Niejednokrotnie doprowadzenie do powstania skutków faktycznych
pociąga za sobą wywołanie skutków prawnych. Ważnym elementem podziału na
działania prawne i faktyczne nie jest skutek jaki nastąpi a cel działania, czyli stan
w którym zastosowana czynność wywoła odpowiednie skutki. Według S. Kaszica
czynności prawne zostały wyodrębnione poprzez kryterium celu ich podejmowania na którym oparł się także M. Zimermman. Za cel został przedstawiony skutek
prawny w postaci obowiązku lub uprawnienia. Natomiast dzianina faktyczne zostały
ukazane jako formy pomocnicze w celu realizacji działań prawnych. M. Zimmerman
już w swych pierwszych opracowaniach wyodrębnił działania podejmowane w celu
wywołania skutków prawnych i na te które takich skutków nie wywołują23, podobnie
jak A. Peretiatkowicz czy W. L. Jaworski. Czynności zatem, które zmierzają (podejmowane są w celu) do wywołania bezpośredniego skutku prawnego i skutek ten
wywołują, możemy nazwać czynnościami prawnymi, natomiast te, których celem nie
jest wywołanie skutków nazywamy czynnościami faktycznymi, pomimo iż w ich następstwie zostaje wywołany skutek prawny24. Czynności prawne jak i faktyczne z kolei
możemy podzielić na podejmowane w sferze wewnętrznej oraz w sferze zewnętrznej
działań administracji. Potrzebę takiego podziału zauważył zarówno A. Peretiakowicz
23.	J. Zimmermann, Nauka administracji i prawo administracyjne. Część I. Wykłady dr A. M. Zimmermanna, Poznań 1949, s. 80.
24. K. Ziemski, Aktualne…, s. 154.
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jaki M. Zimmermann rozróżnił akty stosowane w sferze zewnętrznej, powszechnie
obowiązujące, od aktów funkcjonujących w sferze wewnętrznej25. Jeżeli dana relacja
zachodzi między podmiotami organizacyjnie zależnymi od siebie są to działania
w ramach sfery wewnętrznej. Z ramami sfery zewnętrznej mamy do czynienia gdy
relacje zachodzą pomiędzy podmiotami niepodległymi, jak i niekiedy podległymi,
jednak pozostającymi bez związku z określoną zależnością. Bowiem w relacjach jakie
zachodzą między podmiotami należy zauważyć dużą różnorodność. Zależności jakie
występują między podmiotami administrującymi i adresatem wpływają na stosowanie form działania administracji. Pogląd, że sfera wewnętrzna działań administracji
to sfera działań adresowanych do innych podmiotów administrujących, zaś sfera
zewnętrzna to sfera działań adresowanych do podmiotów administrowanych, to
daleko idące uproszczenie26. W relacjach między podmiotami należy zauważyć duże
zróżnicowanie i wielowątkowość. Ten sam podmiot może występować w stosunku do
organu oraz jako adresat. Czynności prawne w sferze zewnętrznej możemy podzielić
pod względem reżimu prawnego. Wyróżnić tutaj możemy prawo publiczne czyli
prawo administracyjne oraz prawo prywatne czyli cywilne, przy czym w przypadku
działań publicznoprawnych administracja ma uprzywilejowaną pozycję w stosunku
do jednostki, natomiast w czynnościach prywatnoprawnych administracja i jednostka
występują w równorzędnej pozycji. Występują one w sferze działań zewnętrznych
administracji a podzielić je możemy z kolei na działania jedno lub wielostronne,
nazywane również mianem zależnych od woli adresata i nie zależnych od woli adresata. W zasięgu sfery wewnętrznej natomiast działań administracji pojawiają się
jedynie działania publicznoprawne. Dzielą się one na akty generalne i indywidualne.
Przechodząc do analizy czynności faktycznych należy zauważyć, że dzielą się one
tak jak czynności prawne na czynności podejmowane w sferze zewnętrznej i sferze
wewnętrznej. W jednej i drugiej sferze wyodrębnić możemy czynności materialno-techniczne oraz społeczno-organizatorskie.
Ze względu na charakter opracowania nie da się uniknąć uproszczeń w omawianych formach działań administracji. Klasyfikując je należy zwrócić także uwagę na
ich kryterium. Katalog form stanowi obszerny system form, które się uzupełniają,
ale także konkurują ze sobą. Często w jednej sprawie podejmowane jest kilka działań

25. J. Zimmermann, Nauka…, s. 37.
26. K. Ziemski, Aktualne…, s. 155.
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w dążeniu do osiągnięcia celu, co wpływa to na jego skomplikowanie. W podstawowych kwalifikacjach działań administracji nie da się przedstawić ostrego ich podziału.
Podział ten nie jest również podziałem wyczerpującym z uwagi na obszerność form
działania administracji. W osnowie powyższych spekulacji warto przytoczyć pogląd
przedstawiony przez A. Wiktorowską, zdaniem której katalog prawnych form działania administracji tworzy kategorie otwartą, podlegający zmianom wraz ze zmieniającym się państwem, jego administracją i prawem27. Krótka charakterystyka i podział
prawnych form działania administracji daje nam pogląd na ich miejsce w sferze
działań administracji.

Jawność działań administracji
Współczesna administracja nie jest nastawiona wyłącznie na normy czy procedurę.
Sprawność administracji w dużym stopniu zależy od odpowiedniego obiegu informacji wewnątrz jej struktur jak i z podmiotami, które wchodzą z nią w stosunki
prawne. Na obecną treść administracji mianowicie ogromny wpływ mają procesy
takie jak: globalizacja czy informatyzacja jak również europeizacja administracji.
Tworzenie Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej poprzez wspólne zasady działania doprowadziła do zbieżności miedzy administracjami państw członkowskich28.
Na skuteczność administracji coraz większy wpływ ma stosowanie nowoczesnych
technik przetwarzania informacji. Globalizacja administracji to możliwość odnalezienia w Internecie ogromnej ilości informacji co wiąże się z utratą monopolistycznej pozycji administracji wobec obywatela. Duży wpływ na administracje jak
również na jej treść ma proces informatyzacji. Zasada jawności a konkretnie prawo
do informacji jest zagwarantowane w Konstytucji RP. Art. 54 ust.1 mówi o tym, iż:
„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji”. Poprzez dostęp do informacji jednostka staje się
partnerem administracji. W obliczu wolnego dostępu do informacji pojawia się jednak
kwestia ochrony danych osobowych czy prawa do prywatności. Celem postępowania
27.	A. Wiktorowska, Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr prawa Administracyjnego
i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-26 września 2006 r., Warszawa 2007, s. 415.
28.	J. Supernat, Europejska przestrzeń administracyjna (zarys problematyki), [w:] Z. Janku, Z. Leoński,
M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego,
Wrocław 2005, s. 78.
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administracyjnego jest rozstrzygniecie konkretnej sprawy poprzez ukazane formy
prawne działań administracji a istotnym problemem jest jawność tego postępowania.
Standardem współczesnej demokracji jest jawność życia publicznego. „Obywatele aby
móc w pełni uczestniczyć w demokratyczny sposób w sprawach władzy zwierzchniej
w państwie, muszą dysponować wiedzą, informacjami o sprawach publicznych”29. Jest
ona czynnikiem wpływającym na jakość administracji poprzez kontrolę obywatela
nad aparatem państwa. Jak pisze W. Taras jawności „ można doszukiwać się w różnych
obszarach i płaszczyznach. Realizuje ona hasła demokracji, pozwala obywatelom
na sprawowanie kontroli nad aparatem państwa, umożliwia im współuczestnictwo
w sprawowaniu rządów, stanowi próbę przeciwstawienia się dowolnej dystrybucji
wiedzy, jej monopolizowaniu i ideologizacji”30. Ustawą urzeczywistniającą prawo do
informacji publicznej jest ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji
publicznej31, natomiast ograniczenia do niej wynikają z ustawy o ochronie informacji
niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych32 jak również ze
względu na wspomnianą prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy.
Obowiązek udostępniania informacji wynika także z Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności (art.10)33 oraz z Międzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych (art.19)34, które są częścią polskiego porządku
prawnego. Artykuł 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej określa nam pojęcie
informacji publicznej, którą wg ustawy stanowi każda informacja o sprawach publicznych podlegająca udostępnieniu, jest więc ono bardzo szeroko zdefiniowane. Również
samo pojęcie jawności nie jest bezwzględne, gdyż istnieją wyjątki objęte ochroną
prawną określonych dóbr. Konstytucja przewiduje ograniczenia prawa do informacji,
kieruje nimi przede wszystkim ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i jego interesu jak również prawa innych osób. Art. 51 ust 3 Konstytucji mówi,
że: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów

29. B. Banaszak, Zasadę otwartego rządu wpisać do konstytucji, Rzeczpospolita z 19.5.2008r.
30. W. Taras, Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 228.
31.	Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001, tekst jedn. DZ. U. z 2016 r.
poz. 34z późn. zm.
32. Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010, DZ. U. z 2016r. poz. 749
33.	Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz.U. z 1993r. nr 61, poz. 285
z późn. zm.
34. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. z 1997r. Nr 38, poz.167.
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danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa”. Art. 49 natomiast zawiera
gwarancję wolności i ochronę tajemnicy komunikowania się. Artykuł 10 Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności mówi, że każdy ma prawo do
wolności wyrażania opinii, a prawo to obejmuje wolność otrzymywania informacji
bez względu na granice państwowe. Z kolei artykuł 19 Międzynarodowego Paktu
praw Obywatelskich i Politycznych przyznaje możliwość swobodnego poszukiwania,
otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na
granice państwowe35. Pojęcie jawności możemy rozumieć jako: „ideę – postulowany
stan rzeczy, do którego państwo dąży, nie zawsze jednak w pełni go realizując”36.
Jawność postrzegana jest często jako obowiązek ujawniania danych przez organy
administracji w myśl uprawnienia do otrzymywania informacji publicznych. Jawność
działania administracji jest więc obowiązkiem udostępniania wiadomości będących
w posiadaniu organu, jednak jak mówi art. 51 ust 3 Konstytucji „Władze publiczne
nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach
niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”. Tryb i formy udostępniania
informacji możemy podzielić na tryb wnioskowy i bezwnioskowy. Do form bezwnioskowych możemy zaliczyć informacje umieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bądź wywieszane w miejscach ogólnie dostępnych umożliwiających
zapoznanie się z informacją. Jak wynika z wyroku WSA w Gdańsku „W wykonaniu
zasady jawności działania organów […] obejmującej w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, podmioty władzy publicznej […] są zobowiązane do
udostępnienia na stronach urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu
Informacji Publicznej informacji publicznych znajdujących się w ich posiadaniu”37.
Tryb wnioskowy natomiast funkcjonuje po złożeniu wniosku przez konkretnego
adresata w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej a organ ma obowiązek „bez
zbędnej zwłoki” je udostępnić.
Z udostępnianiem informacji wiąże się także ryzyko nadużycia prawa przez organ, bowiem udostępnianie wiadomości dotyczy tzw. informacji nieprzetworzonej
(prostej) natomiast w przypadku informacji przetworzonej ustawa wymaga, by za jej
udzieleniem przemawiał istotny interes publiczny. Jak wynika z wyroku WSA w War35. Tamże.
36.	A. Piskorz–Ryń, Jawność działania administracji publicznej, [w:] H. Machińska (red.), Prawo do
dobrej administracji, Warszawa 2003, s. 488.
37. Wyrok WSA z dnia 9 maja 2012r., sygn.. II SAB/Gd 12/12.
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szawie „wnioskodawca nie ma obowiązku wskazać, że żądana informacja ma charakter
informacji przetworzonej. Obowiązek ustalenia, czy objęta wnioskiem informacja ma
taki charakter, ciąży na organach wymienionych w art. 4 ust.1 i 2 ustawy, a odmowa jej
udostępnienia może nastąpić tylko wówczas, gdy wnioskodawca nie wykaże interesu
publicznego”38. Możemy przytoczyć tutaj także stanowisko I. Kamińskiej w którym
podkreśla, że „od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać
wykazania interesu prawnego lub faktycznego, jednakże konkretne żądanie udzielenia
informacji musi podlegać wstępnej ocenie pod kątem tego, czy mamy do czynienia
z informacją o sprawach publicznych ważnych i interesujących dla ogółu. Wymaga
to od podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji obiektywizacji treści
wniosku”39. Podmiotem uprawnionym do dostępu do informacji publicznej jest „każdy” jak wskazuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Pozostaje ono jednak
w konflikcie z Konstytucja RP w której mowa jest nie o „każdym” a o „obywatelu”
co pozostaje przedmiotem sporów w doktrynie jak i orzecznictwie. Obecnie jednak
prawo dostępu do informacji przysługuje nie tylko obywatelowi polskiemu ale także
cudzoziemcom i bezpaństwowcom40. Przytoczyć tutaj możemy wyrok TK, który
mówi, że „ W państwie demokratycznym konstytucyjne przepisy dotyczące praw
obywatelskich, z wyjątkiem pewnych praw o czysto politycznym charakterze, jak np.
prawo wyborcze, dotyczą również cudzoziemców”41.Jednym z ograniczeń dostępu
do informacji jest prawo do prywatności, gdyż „informacja jest bronią obosieczną.
Niezależnie bowiem od wolnego dostępu do niej pojawia się problem ochrony danych
osobowych. Zebrane przez administrację informacje mogą godzić w dobro osobiste
człowieka”42. W świetle zasady jawności konflikt pomiędzy ochrona prywatności
a prawem do informacji jest nie do uniknięcia. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP
każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego
imienia jak również decydowania o swoim życiu osobistym. Art. 5 natomiast za38. Wyrok WSA z dnia 22 luty 2006r., sygn. II SA/Wa 1720/05.
39.	I. Kaminska, komentarz do art. 2, [w:] M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji
publicznej, Komentarz, stan prawny na 1 lipca 2012 r., Warszawa 2012.
40.	A. Piskorz-Ryn, Dostęp do informacji publicznej-zasady konstrukcyjne ustawy, „Kwartalnik Prawa
Publicznego” 2002, z. 4, s. 194-195, M. Bar, O dostępie do informacji publicznej raz jeszcze- artykuł
polemiczny, „Radca Prawny” 2005, nr 1, s. 78.
41. Wyrok TK z dnia 20 października 1992r., K1/92, OTK 1992/2/23.
42.	Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel
(red.) System Prawa Administracyjnego, T. 1, Warszawa 2010, s. 33.

74

Natalia Piątek

pewnia „prawa i wolności człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli”.
Nasuwa się pytanie czy Państwo jest w stanie ochronić prywatność swoich obywateli
wobec zagrożeń jakie poniekąd samo stwarza poprzez gromadzenie i ujawnianie
informacji. Czy rozwijająca się administracja sieciowa nie doprowadzi do zatarcia
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Bowiem „ gdyby ludzie byli aniołami,
żaden rząd czy administracja nie byłyby konieczne. Gdyby aniołowie mieli rządzić
ludźmi, ani wewnętrzna, ani zewnętrzna kontrola nie byłaby konieczna. Tworząc
jednak rząd, w którym ludzie będą administrowali ludźmi, stajemy wobec wielkiej
trudności: najpierw należy umożliwić rządowi kontrolowanie rządzących, następnie
należy zobowiązać rząd, aby kontrolował się sam”43. Udzielanie informacji nie powinno wykraczać poza wiadomości niezbędne, mogące naruszać ochronę interesu
prawnego podmiotu, czyjąś prywatność lub powodujące, że ochrona prywatności staje
się fikcją. Jak wskazała A. Ostrowska problem tkwi w zbyt liberalnych regulacjach
oraz braku wyodrębnienia kategorii dokumentów które nie podlegają udostępnieniu.
Stanowisko to popiera także M. Mucha twierdząc, że „Pełna i wyczerpująca regulacja
prawna dotycząca jawności musi rozstrzygać podstawowe problemy, mianowicie
określać: krąg organów i osób, w których dyspozycji informacje się znajdują, czyli
dysponentów, administratorów informacji, krąg osób które mają prawo dostępu do
informacji, zarówno ten przedmiot informacji, który może być gromadzony i przetwarzany, jak i ten, który ma być ujawniony, procedurę dostępu do informacji, wyjątki
od zasady jawności i dostępu do informacji, środki prawne ochrony prawa dostępu
do informacji”44. Odmowa dostępu do informacji rodzi za sobą pewne ryzyka, jednak
kryteria odmowy w oparciu m.in. o prawo do prywatności funkcjonuje w oparciu
o nieprecyzyjne kryteria. Rozwój nowoczesnych technologii stosowanych w administracji w obliczu ekspansji demokracji kraju rodzi różne poglądy wśród wartości
zapewnionych w Konstytucji. Są nimi zapewne prawo dostępu do informacji, które
pozostaje w kolizji z ochroną prawa do prywatności. Jednym z celi jakie stoją przed
współczesną administracją jest uproszczenie i przyśpieszenie postępowania. Rodzi
się tutaj pytanie czy rozwiązania kodeksowe są adekwatne i dostateczne do potrzeb
obecnej administracji i czy administracja, zaspokajająca różnorodne potrzeby obywateli udostępnia informacje będące w jej posiadaniu we właściwy sposób, nie godząc
43.	D. H. Rosenbloom, R.S. Kravchuk, Public Administration. Understanding Mangement, Politics and
Law in the Public sectorMcGraw-Hill, New York 2002, s. 183.
44.	M. Mucha, Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002, s. 20.
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w żadne z praw czy wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP. Czy stosowanie
wyjątków od zasady dostępu do informacji odpowiednio zabezpiecza naszą prywatność z drugiej strony zaś nie prowadzi do ograniczenia owego dostępu.

Podsumowanie
Współczesna administracja nie jest nastawiona wyłącznie na normy czy procedurę jak
to było w XIX w. i nie da się sprowadzić do jedynie funkcji wykonywania ustaw. Jest
ona coraz bardziej „nastawiona na problemy” czy tez „nastawiona na programy”45. Bez
administracji trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie państwa. Musi się ona stale
rozwijać, chcąc dotrzymać kroku zachodzącym zmianom w środowisku społecznym
ze względu na zadania i funkcje jakie w nim wykonuje i którego jest również częścią.
To od niej zależy w dużym stopniu zadowolenie obywatela i funkcjonowanie życia
zbiorowego. Oznacza to więc, że administracja publiczna odpowiada praktycznie za
porządek publiczny, a także stan bezpieczeństwa państwa, życia zbiorowego i obywateli46. Administracja działa wyłącznie na podstawie prawa i w granicach przez
to prawo określonych. Zasady prawa administracyjnego są gruntownie związane
i rozprzestrzenione na ogół funkcjonowania administracji.

Streszczenie
Administracja publiczna w sferze dostępu do informacji
Artykuł przedstawia próbę zdefiniowania administracji publicznej, która jawi się jako
zjawisko wszechobecne, poprzez pryzmat jej informatyzacji i globalizacji. Opracowanie zostało poświęcone aspektom zarówno strukturalnym, funkcjonalnym jak
i normatywnym. W artykule administracja publiczna została ukazana w kontekście
jawności jej działania z pozostającą z nią w kolizji prywatnością. Czynności jakie
podejmuje administracja dążąc do wykonania swoich zadań określane są mianem
prawnych form działania administracji. Nieuniknione więc było ich ukazanie, jednak
ze względu na brak możliwości przedstawienia ich pełnego katalogu w artykule zostały
ukazane formy ogólne, które można nazwać typowymi, stanowiącymi instrumenty
działania dla wszystkich organów administracji publicznej. Systematyka artykułu

45. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja…, s. 223-224.
46. Tamże, s. 22.
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została ukierunkowana na zrozumienie istoty administracji w aspekcie jej podstawowych cech oraz form działania.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, prawo,formy, jawność, prywatność, informacja.

Summary
Public administration in the sphere of access to information
The article presents an attempt to define public administration, which appears to be
a ubiquitous phenomenon through the lens of its computerization and globalization.
The study is devoted to aspects of both structural, functional and normative. In the
article, the public administration has been shown in the context of the transparency
of its operations and privacy remaining in collision with an administration. Actions
undertaken by the administration seeking to accomplish this task are called legal
forms of administrative action. The portrayal of above mentioned doings was inevitable. But due to the lack of opportunity to present their full catalog in the article,
only their general forms are presented. These forms may be called typical, constituting
instruments of action for all public administration bodies. Systematics of the article
focused on understanding the issue of the administration in aspect of its basic characteristics and forms of action.
Keywords: public administration ,law, form, transparency, privacy, information.
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Organ wykonawczy jako menedżer
samorządowy – wyniki badań
Ewelina Stasiak1

Wprowadzenie
Samorząd terytorialny został uznany za podstawową formę organizacji życia publicznego w skali lokalnej, wykonujący funkcje sprawowania władzy publicznej.
Posiadanie przez samorząd terytorialny osobowości prawnej, mienia komunalnego,
odrębnej administracji i własnych finansów spowodowało, iż stał się charakterystycznym podmiotem gospodarowania, podejmującym decyzje na własny rachunek
i odpowiedzialność2. W ostatnim czasie wymaga się nowego spojrzenia na metody
kierowania ludźmi w organizacji, co stanowi duże wyzwanie zarówno dla menedżerów, jak i pracowników niższego szczebla. Organ wykonawczy musi odpowiednio
zarządzać organizacją, aby przyczynić się do sprawnego i skutecznego działania jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że menedżer pełni wiele istotnych
funkcji, które zapewniają sprawność działania organizacji, co w dużej mierze zależy
od jego własnej pracy, jak i pracy jego podwładnych. Rządzenie gminą to inaczej
rządzenie dla mieszkańców, a organ wykonawczy to swoisty najemnik wynajęty przez
wyborców do kierowania ich sprawami. Od niego i zgromadzonych wokół ludzi zależy, czy będą miały miejsce zmiany i poprawa istniejących warunków w jednostce
samorządu terytorialnego3.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników konkursu „Samorządowy Menedżer
Roku”, który przedstawia najsprawniejszych wójtów (czy odpowiednio pozostałych)
w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Artykuł opiera się na przeglądzie
wybranej literatury związanej z samorządem terytorialnym, która została uzupełniona o analizę ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Przeprowadzone badania w swoim zamyśle stanowią jedynie przeglądowe ujęcie
zagadnienia, a więc poniższy tekst może być punktem wyjścia do dalszych badań.
1.	Mgr Ewelina Stasiak, doktorantka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego.
2. E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 1997, s. 7.
3. E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 47.
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Organ wykonawczy jako menedżer samorządowy
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4,
organami gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójtowie są organami wykonawczymi gmin wiejskich. W gminie, w której siedziba władz znajduje się
w mieście położonym na terytorium tej gminy, organem wykonawczym jest burmistrz
(art. 26 ust. 3 usg). W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym
jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie
ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym (art. 26 ust. 4 usg).
Do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ust. 2 usg). Wójt
kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 usg). Zgodnie
z art. 33 usg, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Zasady wyborów określa ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta5. Oto jej najważniejsze w tym względzie
postanowienia:
– wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym (art. 2 ust. 1)
– p rawo wybierania wójta w danej gminie (czynne prawo wyborcze) ma każdy, kto
posiada prawo wybierania do rady gminy (art. 3 ust.1),
– p rawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski posiadający
prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której
kandyduje (art. 3 ust. 2),
– k andydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie
(art. 3 ust. 3),
– p rawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje: partiom politycznym i koalicjom partii politycznych, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym, wyborcom
(art. 7 ust. 1),

4. Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.
5. Dz. U. 2002 nr 113 poz. 984 ze zm.
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– z a wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzyma
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (art. 4 ust. 1). Jeżeli żaden z kandydatów
nie otrzymał określonej w ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia
po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie (art. 4 ust. 1).
W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy
w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów
(art. 4 ust. 3). Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata,
który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów (art. 4 ust. 5),
– jeżeli ponowne głosowanie nie doprowadzi do wyboru wójta, o wyborze rozstrzyga losowanie. Tryb przeprowadzania losowania określa Państwowa Komisja
Wyborcza (art. 4 ust. 9 i 10).
Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania (art. 29a ust. 1 usg). Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia
kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji
rady gminy (art. 26 ust. 2 usg). W przeciwieństwie do niektórych innych organów
publicznych liczba kadencji, przez które można piastować stanowisko wójta, nie jest
ograniczona.
Nie ma szczególnych wymagań co do kwalifikacji w zakresie wykształcenia lub
stażu pracy wójta, tak jak np. w przypadku innych pracowników samorządowych.
Podstawą zatrudnienia organu wykonawczego jest wybór. Jego odwołanie może nastąpić tylko w związku z wygaśnięciem mandatu6, np. odmowy złożenia ślubowania,
pisemnego zrzeszenia się mandatu, śmierci, odwołania w drodze referendum (art. 26
ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
Wpływ organu wykonawczego uznawany jest za istotny czynnik, który ma kluczowe
znaczenie w osiągnięciu założonego celu organizacji publicznej. Jest to widoczne
przede wszystkim w małych jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie menedżer
poprzez odpowiednią jakość zasobów ludzkich (wiedzy, kwalifikacji, motywacji) jest
gotowy wpływać na prawidłowy kierunek zmian w organizacji. W literaturze spotkać
można wiele rozważań w kwestii pojęcia i roli menedżera, jednak nie podejmując się
tu głębszej analizie tego zagadnienia, za menedżera należy przyjąć osobę, która jest
odpowiedzialna za kierowanie pracą podwładnych i za odnoszenie sukcesu organizacji. Menedżer to osoba, która sprawnie i skutecznie kieruje bieżącymi sprawami
6. A. K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s. 285.
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jednostki samorządu terytorialnego, co prowadzi do realizacji zamierzonych celów
i zaspokajania potrzeb społecznych. Kierownik reprezentuje grupę na zewnątrz, jest
kontrolerem stosunków interpersonalnych wśród pracowników, łagodzi sytuacje
konfliktowe, a przede wszystkim stanowi wzorzec zachowania dla podwładnych7.
Menedżer, aby podjąć prawidłową decyzje, musi prawidłowo określić problem, a następnie dobrze go rozwiązać, używając przy tym właściwych metod i pamiętając, by
podjęte decyzje były korzystne, a czas wykonania zadania jak najkrótszy8. Zdaniem E.
Wojciechowskiego, menedżerem samorządowym jest „osoba legitymująca się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, słowem, specjalista, fachowiec
przygotowany do procesów zarządzania gminą jako całością”9. Cechuje się między
innymi: aktywnością, kreatywnością, przedsiębiorczością oraz odwagą do przeprowadzania zmian. Organ wykonawczy powinien być wyrazisty, z uporem dążyć do celu,
bez kompleksów, zdolny do współpracy, potrafiący wyzwolić entuzjazm i pociągać
za sobą innych i wspólnie kształtować przyszłość jednostki samorządu terytorialnego10. W bezpośrednim obszarze zainteresowania autorki pracy pozostają wyłącznie
menedżerowie samorządowi (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Menedżer samorządowy – stan badań
Nowa rola osób zarządzających organizacją publiczną jest od dłuższego czasu tematem
zainteresowania wielu badaczy. Interesujące są wyniki badań konkursów realizowanych w celu wyłonienia najsprawniejszych wójtów (czy odpowiednio pozostałych) lub
pracowników samorządowych. Jednym z nich jest nagroda dla najlepszych menedżerów samorządowych – „Samorządowy Menedżer Roku”, która została wprowadzona
przy realizacji konkursu „Gmina Fair Play” (skierowany jest do wszystkich gmin, które
dbają o interesy społeczności lokalnych i stwarzają możliwie jak najlepsze warunki
dla rozwoju obszaru). Zgłoszenie do nagrody „Samorządowy Menedżer Roku” jest
dobrowolne i nie wpływa na ocenę gminy. Każda gmina biorąca udział w konkursie
może zgłosić jednego kandydata wraz z wyborem jednej dziedziny (np. szczególny
wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa; wybitny wkład w kreatywne
7.	M. Grzebyk, A. Pierścieniak, P. Filip, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji… w kierunku poprawy efektywności pracy, Rzeszów 2014, s. 51.
8. J. Penc, Role i umiejętności menedżerskie, Warszawa 2005, s. 97.
9. E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012, s.106.
10. E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu…, s. 45.
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wykorzystanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego
poziomu edukacyjnego), w której to działania tej osoby były znaczące i szczegółowo
je opisać11.
Na rys. 1. przedstawiono rozmieszczenie laureatów w latach 2009-2015 w podziale
na województwa. W połowie województw (woj. mazowieckie, woj. wielkopolskie,
woj. podkarpackie, woj. łódzkie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. dolnośląskie, woj.
zachodniopomorskie, woj. lubuskie) udało się wyłonić profesjonalnych menedżerów.
Największą liczbę laureatów tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” posiada woj.
mazowieckie, woj. wielkopolskie i woj. podkarpackie. Najmniejsza liczba laureatów
wystąpiła w woj. zachodniopomorskie i woj. lubuskim.
Rys. 1. Liczba laureatów tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” w latach 2009-2015.

Źródło: opracowanie własne

11.	
Samorządowy Menedżer Roku, http://www.gmina.fairplay.pl/samorzadowy-menedzer-roku-2016.
html, (dostęp 06.05.2016).
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Laureatami tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” w latach 2009-2015 zostało
28 osób (w tym 12 wójtów, 11 burmistrzów, 4 prezydentów i 1 dyrektor zakładu
oświaty), a wśród nich dominowali mężczyźni (22). Wygrana kobiet pojawiła się
w 2010 r. (Barbara Jankiewicz i Kazimiera Tarkowska), w 2011 r. i 2015 r. (Barbara
Galicz), w 2012 r. (Maria Jolanta Bałtycka-Wąsik i Teresa Plichta-Lessnau – jedyna
osoba, która reprezentowała stanowisko dyrektora zakładu oświaty). Ponowna wygrana (oprócz burmistrz gminy Tarczyn) wystąpiła również w woj. warmińsko-mazurskim w 2009 r. i 2013 r., która należała do Krzysztofa Harmacińskiego (wójt gminy
Iława). Warto zwrócić uwagę, że w niektórych latach (2010 r. – woj. podkarpackie
i woj. wielkopolskie, 2013 r. – woj. łódzkie, 2015 r. – woj. mazowieckie), liczba laureatów z danego województwa powtórzyła się. Stanowi to podstawę dla sformułowania
wniosku, iż te województwa mogły charakteryzować się prawidłowym zarządzaniem
organizacją publiczną.
Tab.1. Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” w latach 2009-2015.

Wyszczególnienie

Organ wykonawczy
1

Kazimierz Janik – wójt gminy Zgorzelec (woj. dolnośląskie)

2

Waldemar Miśko – burmistrz miasta i gminy w Karlinie
(woj. zachodniopomorskie)

3

Michał Deptuch – burmistrz gminy Sulęcin (woj. lubuskie)

4

Krzysztof Harmaciński – wójt gminy Iława
(woj. warmińsko-mazurskie)

2009
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Wyszczególnienie

Organ wykonawczy
1

Tadeusz Ferenc – prezydent miasta Rzeszów (woj. podkarpackie)

2

Barbara Jankiewicz – burmistrz miasta i gminy Lesko
(woj. podkarpackie)

3

Józef Grzegorz Kurek – burmistrz gminy Mszczonów
(woj. mazowieckie)

4

Kazimiera Tarkowska – wójt gminy Kleszczów (woj. łódzkie)

5

Radosław Torzyński – prezydent miasta Ostrów Wielkopolski
(woj. wielkopolskie)

6

Adam Woropaj – wójt gminy Duszniki (woj. wielkopolskie)

1

Barbara Galicz – burmistrz gminy Tarczyn (woj. mazowieckie)

2

Ryszard Pacholik – wójt gminy Kobierzyce (woj. dolnośląskie)

1

Maria Jolanta Batycka-Wąsik – wójt gminy Lesznowola
(woj. mazowieckie)

2

Roman Kałamarz – wójt gminy Jarosław (woj. podkarpackie)

3

Bogdan Kożuchowicz – burmistrz gminy Świebodzice
(woj. dolnośląskie)

4

Teresa Plichta-Lessnau – dyrektor zakładu oświaty w Karlinie
(woj. zachodniopomorskie)

5

Jarosław Urbaniak – prezydent miasta Ostrów Wielkopolski
(woj. wielkopolskie)

2010

2011

2012
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Wyszczególnienie

2013

2014

2015

Organ wykonawczy
1

Krzysztof Harmaciński – wójt gminy Iława
(woj. warmińsko-mazurskie)

2

Ryszard Jędruch – wójt gminy Tryńcza (woj. podkarpackie)

3

Bernard Radny – burmistrz miasta i gminy Babimost
(woj. lubuskie)

4

Władysław Sobolewski – wójt gminy Ozorków (woj. łódzkie)

5

Leszek Trębski – prezydent gminy miasta Skierniewice
(woj. łódzkie)

1

Tadeusz Czajka – wójt gminy Tarnowo Podgórne
(woj. wielkopolskie)

2

Tomasz Koprowiak – burmistrz gminy Kisielice
(woj. warmińsko-mazurskie)

3

Tomasz Śmietanka – burmistrz gminy Kozienice
(woj. mazowieckie)

1

Barbara Galicz – burmistrz gminy Tarczyn (woj. mazowieckie)

2

Arkadiusz Kosiński – burmistrz gminy Brwinów
(woj. mazowieckie)

3

Bogdan Kemnitz – wójt gminy Kleszczewo (woj. wielkopolskie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gmina.fairplay.pl/samorzadowy-menedzer-roku-2016.html

Autorka skupiła się na charakterystyce profilu menedżera samorządowego, dlatego
w dalszych badaniach pominięta została osoba, która reprezentowała stanowisko
dyrektora zakładu oświaty. Dane w tab. 2., obrazującej profil laureatów tytułu „Samorządowy Menedżer Roku”, wskazują że w badanym okresie (lata 2009-2015) wygrana należała do 1 osoby w przedziale wiekowym 30-40 lat w kadencji 2006-2010,
kolejno: 8 osób w wieku 40-50 lat, 16 osób (50-60 lat) i 2 osób (60-70 lat). Najwięcej,
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bo 26 osób zdeklarowało wyższe wykształcenie, a 2 osoby (burmistrz gminy Sulęcin
i wójt gminy Ozorków) średnie.
Tab. 2. Profil laureatów tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” w latach 2009-2015.
Organ wykonawczy

2009

Wyszczególnienie

2012

2011

2010

2006-2010

2014

2013

2010-2014

Wiek*

Wykształcenie*

Kazimierz Janik

59

wyższe

Waldemar Miśko

45

wyższe

Michał Deptuch

54

średnie

Krzysztof Harmaciński

48

wyższe

Tadeusz Ferenc

66

wyższe

Barbara Jankiewicz

51

wyższe

Józef Grzegorz Kurek

53

wyższe

Kazimiera Tarkowska

50

wyższe

Radosław Torzyński

37

wyższe

Adam Woropaj

49

wyższe

Barbara Galicz

55

wyższe

Ryszard Pacholik

58

wyższe

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

50

wyższe

Roman Kałamarz

59

wyższe

Bogdan Kożuchowicz

50

wyższe

Jarosław Urbaniak

44

wyższe

Krzysztof Harmaciński

52

wyższe

Ryszard Jędruch

43

wyższe

Bernard Radny

56

wyższe

Władysław Sobolewski

67

średnie

Leszek Trębski

48

wyższe

Tadeusz Czajka

54

wyższe

Tomasz Koprowiak

54

wyższe

Tomasz Śmietanka

41

wyższe
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2014-2018

Organ wykonawczy
2015

Wyszczególnienie

Wiek*

Wykształcenie*

Barbara Galicz

59

wyższe

Arkadiusz Kosiński

42

wyższe

Bogdan Kemnitz

57

wyższe

* – stan na dzień wyborów w danej kadencji
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://wybory2006.pkw.gov.pl; wybory2010.pkw.gov.pl/;
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w badanym okresie (lata
2002-2014) stanowisko wójta od 2002 r. do chwili obecnej pełni 6 osób: Maria Jolanta
Batycka-Wąsik (woj. mazowieckie), Bogdan Kemnitz (woj. wielkopolskie), Roman
Kałamarz i Ryszard Jędruch (reprezentanci woj. podkarpackiego), Krzysztof Harmaciński (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Ryszard Pacholik (woj. dolnośląskie).
Natomiast trzy kadencje 4 osoby, a dwie kadencje tylko 1 osoba (Kazimierz Janik
– wójt gminy Zgorzelec), przy czym w wyborach samorządowych w 2002 r. i 2014 r.
nie uczestniczył.
Tab. 3. Wybór laureatów tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” w kadencjach.
Wyszczególnienie

2002

2006

2010

2014

woj. mazowieckie
Józef Grzegorz Kurek

+

+

+

+

Barbara Galicz

+

+

+

+

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

+

+

+

+

Tomasz Śmietanka

+

+

+

+

–

–

+

+

Arkadiusz Kosiński

woj. wielkopolskie
Radosław Torzyński

–

+

–

–

Adam Woropaj

+

+

+

–

Jarosław Urbaniak

–

–

+

–

Tadeusz Czajka

–

+

+

+

Bogdan Kemnitz

+

+

+

+

Wyszczególnienie

2002

2006

2010

2014

woj. podkarpackie
Tadeusz Ferenc

+

+

+

+

Barbara Jankiewicz

–

+

+

+

Roman Kałamarz

+

+

+

+

Ryszard Jędruch

+

+

+

+

woj. łódzkie
Kazimiera Tarkowska

+

+

+

–

Władysław Sobolewski

+

+

+

–

Leszek Trębski

–

+

+

–

woj. warmińsko-mazurskie
Krzysztof Harmaciński

+

+

+

+

Tomasz Koprowiak

+

+

+

–

woj. dolnośląskie
Kazimierz Janik

–

+

+

–

Ryszard Pacholik

+

+

+

+

Bogdan Kożuchowicz

–

+

+

+

+

+

+

woj. zachodniopomorskie
Waldemar Miśko

+
woj. lubuskie

Michał Deptuch

+

+

+

–

Bernard Radny

+

+

+

+

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://wybory2002.pkw.gov.pl/; http://wybory2006.pkw.
gov.pl; wybory2010.pkw.gov.pl/; http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/

Burmistrzem przez wszystkie cztery kadencje w woj. mazowieckim jest Józef
Grzegorz Kurek, Barbara Galicz i Tomasz Śmietanka, w woj. zachodniopomorskim
– Waldemar Miśko, a w woj. lubuskim – Bernard Radny. Trzy kadencje jest Barbara
Jankiewicz (nie kandydowała w 2002 r.), Tomasz Komprownik i Michał Deptuch (startowali w wyborach w 2014 r., ale nie zostali wybrani). Burmistrz gminy Brwinów (woj.
mazowieckie) pełni funkcje organu wykonawczego dopiero dwie kadencje, ponieważ
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we wcześniejszych latach nie kandydował. Tytuł „Samorządowy Menedżer Roku”
wśród prezydentów miast należy do Radosława Torzyńskiego i Jarosława Urbaniaka
(reprezentanci woj. wielkopolskiego), Tadeusza Ferenca (woj. podkarpackie) oraz
Leszka Trębskiego (woj. łódzkie).

Zakończenie
W badanym konkursie zaobserwować można tendencję, że w większości laureatami
tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” w latach 2009-2015 są mężczyźni. Odpowiednią wiedzą, umiejętnością i postawą etyczną odznacza się 12 wójtów, 11 burmistrzów,
4 prezydentów i 1 dyrektor zakładu oświaty. Wobec tego łatwiej jest zarządzać w jednostce samorządu terytorialnego, która charakteryzuje się małą liczbą mieszkańców,
ponieważ jest to automatycznie mniejszy zespół pracowników, a jednocześnie większy
udział członków wspólnot lokalnych w kreowaniu jednostki samorządu terytorialnego
w taki sposób, aby stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju obszaru. Z przeprowadzonej analizy wyników wyborów w latach 2002-2014 w badanych jednostkach samorządu terytorialnego wynika, że 12 laureatów konkursu charakteryzuje stabilizacja
personalna na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pozytywnym
poglądem może być to, iż sytuacja ta wpływa korzystnie na dowartościowanie organu
wykonawczego, który w kolejnych latach dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej
wykorzystać zasoby organizacji, a tym samym doprowadzi do rozwoju obszaru. Jednak
taka sytuacja występuje często u osób, które charakteryzują się pracą w samorządzie
terytorialnym od ponad 25 lat. Większość gmin w Polsce, stanowią z reguły niewielkie
społeczności, a co za tym idzie liczba osób rywalizujących w wyborach jest mniejsza
niż w większych jednostkach samorządu terytorialnego. Warto zastanowić się, czy nie
ograniczyć sprawowania funkcji organu wykonawczego w jednostkach samorządu
terytorialnego do dwóch lub trzech kadencji. Zmiana ta spowoduje bardziej realny
dostęp nowych osób do organów wykonawczych i blokuje powstawanie lokalnych
układów i powiązań w środowisku lokalnym. Jeśli menedżer jest oceniany dobrze
po kilku latach, może kandydować do innych organów jednostek samorządu terytorialnego12. Natomiast 8 osób nie kandydowało we wszystkich latach, dlatego też
nie charakteryzują się 100% stabilizacją. Jedynie 5 laureatów tytułu „Samorządowy
Menedżer Roku” nie uzyskało poparcia ze strony społeczności lokalnej we wszystkich
12. E. Wojciechowski (red.), Raport o samorządzie terytorialnym w Polsce, Łódź 2014, s. 29.
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badanych kadencjach, a należą do nich: wójt gminy Ozorków (nie został wybrany
w 2014 r.), burmistrz gminy Kisielice (w 2014 r.), burmistrz gminy Sulęcin (w 2014 r.),
prezydent miasta Ostrów Wielkopolski (w 2002 r., 2006 r., 2010 r.), prezydent gminy
miasta Skierniewice (w 2002 r., 2014 r.). Zmiana organu wykonawczego może być
wyrazem chęci zmiany lub poszukiwania lepszych menedżerów, którzy będą charakteryzować się efektywną pracą wraz z wykorzystaniem kompetencji wszystkich
pracowników, co doprowadzi do efektywnego osiągania aktualnych i przyszłych celów
organizacji publicznej.

Streszczenie
Organ wykonawczy jako menedżer samorządowy – wyniki badań
W artykule przedstawiono organ wykonawczy jako menedżer samorządowy z punktu
widzenia wyników konkursu, który przedstawia najsprawniejszych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządzie terytorialnym w Polsce.
Słowa kluczowe: władza wykonawcza, menedżer samorządowy.

Summary
Executive authority as manager of local government – research results
The article presents executive authority as manager of local government from the
point of view of competition results, which presents the most efficient village mayors,
mayors and presidents of the city in local government in Poland.
Keywords: executive authority, manager of local government.
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Mediacja jako szczególna forma negocjacji
w procesie rozwiązywania sporów
w przedsiębiorstwie
Piotr Oleksiak1

Wprowadzenie
W każdej organizacji, nawet działającej najsprawniej, może dochodzić do różnych
sporów i konfliktów (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz), które to mogą na jej wizerunek negatywnie oddziaływać (powstały spór generuje koszty, emocje oraz zabiera
czas). Jedną z metod rozwiązywania takich problemów jest postępowanie mediacyjne,
w którym uczestniczy trzecia osoba – mediator – a której podstawowym zadaniem
jest doprowadzenie do porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi stronami.

Pojęcie i etapy mediacji
Mediacja jako technika negocjacji jest ustrukturyzowanym procesem, w którym
bezstronny mediator pomaga komunikować się osobom zaangażowanym w spór,
aby umożliwić im lepsze zrozumienie i osiągnięcie rozwiązań akceptowalnych dla
obu stron w celu poprawy ich relacji w pracy w przyszłości2.
Mediacja jest jednym ze sposobów miękkiej metody przełamywania impasu w czasie negocjacji. Do pozostałych sposobów stosowanych w obrębie tej metody można
zaliczyć: admonicję i koncyliację (tab. 1).
Postępowanie mediacyjne może dotyczyć także spraw gospodarczych, takich jak:
umowy handlowe, kontrakty międzynarodowe, sprawy ubezpieczeniowe czy kwestie
dotyczące praw autorskich, reklamy czy znaków towarowych. Mediacje gospodarcze
są tu wskazane z kilku przyczyn3:
– krótki czas trwania mediacji, ograniczony do 30 dni (może być przedłużony po
uzyskaniu zgody obydwu stron);

1.	Dr Piotr Oleksiak, adiunkt, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2. N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Warszawa 2010, s. 19.
3. K. Bargiel-Matusewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa 2010, s. 101-102.
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Tabela 1. Techniki przełamywania impasu w negocjacjach
Rodzaj metody

Miękka

Twarda

Stosowane techniki
admonicja – publiczne wyrażanie przez trzecią stronę niezadowolenia
z postępów negocjacji;
koncyliacja – zachęcanie przez trzecią stronę obu stron negocjacji do
zawarcia polubownego porozumienia;
mediacja – w rozmowach negocjacyjnych bierze udział trzecia osoba
– mediator – której zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia porozumienia między stronami;
ustalanie faktów – w przypadku impasu w negocjacjach, trzecia strona
zbiera i analizuje informacje uzyskane od obu skonfliktowanych stron.
Następnie sporządza raport, w którym przedstawia możliwe warianty rozwiązań. Ta technika jest stosowana w przypadku, kiedy jedna ze
stron ma zastrzeżenia do prawdziwości informacji przedkładanych przez
drugą stronę.
arbitraż – trzecia strona przesłuchuje obie strony, a następnie podejmuje
decyzję wiążąca dla obydwu stron. Wyodrębnia się: arbitraż sądowy (który polega na poddaniu się stron ocenie niezawisłego sądu) oraz arbitraż
interesów (strony poddają się dobrowolnie osądowi trzeciej strony);
przesłuchanie przed komisją parlamentarną – technika stosowana
w USA.

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997,
s. 231-242.

– możliwość wyboru postępowania mediacyjnego jeszcze przed pojawieniem się
sporu (poprzez zawarcie w umowie o współpracy klauzuli mediacyjnej pro futuro
na wypadek ewentualnych sporów w przyszłości);
– niskie koszty;
– poufność (mediator musi zachować poufność informacji, które uzyskał w czasie
mediacji);
– możliwość zastosowania mediacji, nawet gdy sprawa jest już w sądzie (firma
może odzyskać 75% wpisu sądowego w sytuacji, gdy podczas mediacji zostanie
osiągnięte porozumienie z drugą stroną).
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Postępowanie mediacyjne zazwyczaj składa się z szeregu etapów. Procedurę tę
można podzielić na4:
– nawiązanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami sporu – mediator stara się nawiązać wstępne kontakty ze stronami sporu, wyjaśnić im istotę i zasady postępowania mediacyjnego oraz zachęcić je do przystąpienia do rozmów mediacyjnych;
– wybór strategii prowadzenia negocjacji – mediator pomaga stronom w określeniu
różnych, możliwych strategii negocjacyjnych oraz koordynuje wybór właściwej
strategii;
– zbieranie i analizowanie informacji źródłowych – gromadzenie i diagnozowanie wszystkich informacji dotyczących stron sporu czy specyfiki zaistniałego
konfliktu;
– stworzenie planu postępowania negocjacyjnego – budowa szczegółowego planu
posunięć negocjacyjnych, których celem będzie osiągnięcie porozumienia;
– budowanie klimatu zaufania i współpracy – mediator podejmuje działania w kierunku psychicznego przygotowania stron do procesu negocjacyjnego; dąży do
minimalizacji ewentualnych emocji i budowy wzajemnego zaufania między
stronami;
– rozpoczęcie postępowania mediacyjnego – mediator rozpoczyna negocjacje,
dbając o przestrzeganie ich zasad, kontrolę emocji stron oraz zwiększanie ich
zaangażowania w ten proces;
– zdefiniowanie przedmiotu sporu i ustalenie planu postępowania – przy pomocy
mediatora ustala się listę zagadnień, które będą przedmiotem negocjacji oraz
kolejność ich omawiania; ważne jest także uzyskanie zgody obu stron na omówienie powyższych kwestii;
– odkrywanie ukrytych interesów stron – zadaniem mediatora jest zdiagnozowanie
prawdziwych intencji stron sporu oraz uświadomienie im obszaru wspólnych
interesów;
– diagnozowanie wariantów porozumienia – na tym etapie mediator dąży do tego,
aby każda ze stron stworzyła jak najwięcej możliwych wariantów rozwiązania
sporu; uświadamia stronom, że nie powinny sztywno przywiązywać się do jednego wariantu rozwiązania;

4.	Christopher W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009,
s. 80-81.
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– ocena możliwych rozwiązań – które warianty umożliwią najlepiej realizację interesów każdej ze stron, jakie przyniosą korzyści i koszty;
– końcowe negocjacje – mediator, poprzez swoje działania, próbuje doprowadzić
do maksymalnego zbliżenia stanowisk każdej ze stron;
– formalne porozumienie stron – zawarcie porozumienia oraz ustalenie zasad
wprowadzenia go w życie, a następnie zasad jego kontroli.
W przypadku polskich przedsiębiorców można mówić o dwóch podstawowych
barierach, utrudniających przeprowadzanie mediacji – niedostatecznej wiedzy na
temat mediacji i korzyści z nich płynących oraz o braku narzędzi skłaniających
przedsiębiorców do korzystania z mediacji, zanim sprawa zostanie skierowana do
sądu. W przypadku pierwszej bariery przedsiębiorcy często są niechętni mediacji,
wychodząc z przeświadczenia, iż postępowanie mediacyjne (w sądzie) powoduje
wysokie koszty, jest długotrwałe oraz negatywnie wpływa na postrzeganie firmy
przez otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. W związku z tym należy upowszechniać
wśród tej grupy informacje, iż mediacje jednak przynoszą oszczędność czasu oraz
dają możliwość kontynuowania współpracy po rozwiązaniu spornych kwestii z partnerem biznesowym. W odniesieniu do drugiej bariery, sposobem na jej ominięcie
jest zabezpieczenie się przedsiębiorcy już na etapie zawierania umowy biznesowej
– poprzez dołączenie do niej klauzuli mediacyjnej (strony zobowiązują się w niej, iż
w przypadku zaistnienia sporu skorzystają z mediacji zanim sprawa zostanie skierowana do sądu). Takie rozwiązanie daje możliwość rozwiązania sporu już w jego
wczesnym stadium (kiedy napięcie między stronami nie jest na tyle wysokie, że nie
pozwoli na osiągnięcie porozumienia i kompromisu)5.

Mediacje a uregulowania europejskie
Problematykę mediacji reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych6. Mowa o tym w art. 6.: Mediacja może stanowić
oszczędną i szybką metodę pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych
5.	Raport końcowy „Diagnoza stanu dostosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku
do oczekiwanej popularności mediacji”, s. 43, http://mediacja.gov.pl/files/doc/rk-mediacje-agrotec-02.09.pdf, dostęp z dn. 08.02.2017.
6.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.)
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i handlowych dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb stron.
Jest bardziej prawdopodobne, że ugody zawarte w drodze mediacji będą realizowane
dobrowolnie i przyczynią się do utrzymania przyjaznych i wyważonych stosunków pomiędzy stronami. Tego rodzaju korzyści stają się jeszcze bardziej widoczne w sytuacjach
obejmujących elementy transgraniczne.
Dyrektywa ta definiuje mediację jako: zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej
dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu,
korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez
strony albo może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego. Termin ten obejmuje mediację prowadzoną przez sędziego, który nie jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek postępowanie sądowe dotyczące rzeczonego sporu. Nie
obejmuje on jednak prób podejmowanych przez sąd lub sędziego rozstrzygającego spór
w toku postępowania sądowego dotyczącego rzeczonego sporu.
Natomiast osoba mediatora w jej rozumieniu oznacza: osobę trzecią, do której zwrócono się o to, aby przeprowadziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny
i kompetentny, bez względu na jej nazwę lub zawód wykonywany w danym państwie
członkowskim oraz sposób jej wyznaczenia lub formę, w której zwrócono się do niej
o przeprowadzenie mediacji.

Uregulowania prawne odnośnie mediacji w polskim prawie
W przypadku rozwiązywania sporów zbiorowych w polskich przedsiębiorstwach
(między pracodawcą a związkiem zawodowym)], mediacja jest jednym z etapów
rozwiązywania takiego sporu zbiorowego. Tę problematykę reguluje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 23 maja 1991 roku7.
Art. 7 tejże ustawy mówi, że spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach
wskazanych w art. 1 (spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami
może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności
związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania
się w związkach zawodowych, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań
w terminie określonym wystąpieniu, a który nie jest krótszy niż 3 dni.
7. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. 1991, nr 55, poz. 236).
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Pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć rokowania w celu rozwiązania
sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego, okręgowego inspektora pracy (art. 8).
Prowadzone przez pracodawcę rokowania mogą zakończyć się podpisaniem przez
strony porozumienia, a w razie braku porozumienia - sporządzeniem protokołu
rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.
Jeżeli strony nie doszły do porozumienia, możliwe jest rozpoczęcie postępowania mediacyjnego. Zgodnie z zapisami art. 11, mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem może być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw
pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców
- reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Jeżeli strony sporu zbiorowego nie porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru
mediatora, dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego,
na wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy.
Mediator, prowadząc mediacje, może zaproponować przeprowadzenie ekspertyzy, jeżeli w związku z żądaniem objętym sporem jest konieczne ustalenie sytuacji
ekonomiczno-finansowej zakładu pracy. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, koszty
ekspertyzy obciążają zakład pracy (art. 13).
W przypadku fiaska postępowania mediacyjnego możliwe są dwa wyjścia: strajk
lub podanie się stron sporu postępowaniu arbitrażowemu.
Zgodnie z art. 16 postępowanie arbitrażowe prowadzi kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie wojewódzkim, w którym utworzony jest sąd pracy i ubezpieczeń
społecznych (spór zakładowy) lub Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie
Najwyższym (spór wielozakładowy). Orzeczenie kolegium zapada większością głosów. Jeżeli żadna ze stron (przed poddaniem sporu rozstrzygnięciu kolegium) nie
postanowi inaczej, orzeczenie to wiąże strony.
Należy także pamiętać, że problematyka mediacji dotyczy postępowania karnego
– ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego8 oraz postępowania
cywilnego – ustawa z dnia 28 lipca 1995 r. – Kodeks postępowania cywilnego, również inne ustawy9.
8. Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555).
9.	Ustawa z dnia 28 lipca 1995 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy
(Dz. U. Nr 72, poz. 1438).
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Mediator – standardy postępowania
Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów określa zasady, które mediatorzy mogą
dobrowolnie przyjąć na swoją własną odpowiedzialność. Może być stosowany we
wszystkich rodzajach postępowania mediacyjnego – w sprawach cywilnych i handlowych.
Zgodnie z wytycznymi tego kodeksu10:
– mediatorzy powinni być kompetentni i posiadać dużą wiedzę w zakresie procesu
mediacji. Odnosi się to do odpowiedniego przeszkolenia i stałego uaktualniania
wykształcenia i praktyki w dziedzinie umiejętności mediacyjnych, uwzględniając
wszelkie istotne standardy lub programy akredytacyjne.
– mediator powinien ze stronami przeprowadzać konsultacje dotyczące terminu
mediacji oraz upewnić się, czy jego wykształcenie i kompetencje są odpowiednie
do prowadzenia danych mediacji przed przyjęciem nominacji. Powinien także
ujawnić stronom informacje dotyczące jego wykształcenia i doświadczenia.
– mediator powinien promować swoje praktyki w profesjonalny, uczciwy i godny
sposób.
– mediatorowi nie wolno działać – lub, jeżeli rozpoczął już działania – kontynuować
ich, przed ujawnieniem wszelkich okoliczności, które mogą być postrzegane za
wpływające na jego niezależność lub za konflikt interesów. Obowiązek ujawniania takich informacji obowiązuje przez cały okres trwania procesu, np. istnienie
osobistych lub finansowych stosunków z jedną ze stron sporu.
– mediator cały czas powinien być postrzegany jako działający bezstronnie oraz angażujący się tak samo w obsługiwanie wszystkich stron podczas procesu mediacji.
– mediator powinien upewnić się, że strony mediacji rozumieją, czym charakteryzuje się proces mediacji oraz jaka jest w nim rola mediatora i stron.
– mediator powinien zapewnić odpowiednie szanse stronom do udziału w procesie.
– mediator powinien podejmować odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że
wszystkie strony osiągają porozumienie poprzez wiedzę i świadomą zgodę. Ponadto, że wszystkie strony rozumieją warunki porozumienia.
– mediator powinien utrzymywać w tajemnicy informacje pojawiające się w związku z procesem mediacyjnym, uwzględniając fakt, że mediacja ma się odbyć lub,

10.	
Europejski kodeks postępowania dla mediatorów, http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/
europejski-kodeks-postepowania-dla-mediatorow, dostęp z dn. 08.02.2017.
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że się odbyła, chyba, że prawo wymaga inaczej lub ze względu na politykę publiczną. Wszelkie informacje, ujawnione jako poufne mediatorom przez jedną
ze stron, nie będą ujawniane innym stronom bez pozwolenia, chyba że prawo
wymaga inaczej.
Standardy postępowania mediatora są także scharakteryzowane przez Społeczną
Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy
Ministrze Sprawiedliwości, w dokumencie „Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora” uchwalonym przez Radę w dniu 26 czerwca 2006 roku. Według
tych standardów mediator11:
–d
 ba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia;
– j est neutralny wobec przedmiotu sporu;
– j est bezstronny wobec uczestników mediacji;
–d
 ba o poufność mediacji;
– r zetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji;
–d
 ba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych;
–w
 spółpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego;
– przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia,
kiedy uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji, lub z innego ważnego powodu;
– z apewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji;
– r zetelnie informuje o swoich usługach.
Profesjonalny mediator powinien oczywiście: znać zasady komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, posiadać wiedzę z zakresu teorii konfliktu i praktyczne umiejętności
zarządzania konfliktem, umieć dokonać psychologicznej analizy zachowań, analizy
procesu podejmowania decyzji oraz znać metody rozwiązywania problemów. Powinien mieć pewne predyspozycje osobowościowe: być otwarty i komunikatywny,
wzbudzać zaufanie i sympatię, posiadać autorytet, umieć budować relację z otoczeniem. Ponadto powinien przestrzegać zasad etyki.

Zakończenie
W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej rozwiązywanie sporów poprzez
mediację jest coraz częściej praktykowane. Głównymi korzyściami z takiego postę11. Standardy mediacji, http://www.mediacjajestemza.pl/Standardy-mediacji/, dostęp z dn. 08.02.2017.
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powania jest – szybkość postępowania, możliwość uregulowania wzajemnych relacji
w szerszym aspekcie, poufność, niskie koszty, możliwość zachowania dobrych relacji
i dalszej współpracy przyszłości oraz to, iż ugoda zawarta przed mediatorem po
zatwierdzeniu przez sąd ma walor ugody sądowej.

Streszczenie
Mediacja jako szczególna forma negocjacji w procesie rozwiązywania sporów
w przedsiębiorstwie
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki procesu mediacji jako jednej z form
negocjacji w przypadku rozwiązywania sporu w przedsiębiorstwie. W szczególności
artykuł omawia etapy procesu mediacyjnego oraz wymagania stawiane mediatorom. Zarysowano także rozwiązania prawne w tym zakresie na gruncie polskim
i europejskim.
Słowa kluczowe: organizacja, mediacje, przedsiębiorstwo, związki zawodowe, mediator.

Summary
Mediation as a special form of negotiations in the dispute settlement process in
the enterprise
The aim of the article is to present the specifics of the mediation process as a form
of negotiations for resolving the dispute in the company. In particular, the article
discusses the phases of the mediation process and the requirements for mediators.
They outlined the legal solutions in this area on the basis of polish and european.
Keywords: organization, mediation, enterprise, trade unions, mediator.
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Rola NATO w stanowieniu ładu pokojowego
we współczesnym świecie
Waldemar Janosiewicz1

Wprowadzenie
Pakt Północnoatlantycki – NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization) od ponad
sześćdziesięciu lat odgrywa kluczową rolę w tworzeniu warunków bezpieczeństwa
międzynarodowego. Polityka Sojuszu opiera się na zawiadywaniu współczesnymi
problemami globalnego bezpieczeństwa oraz budowaniu podwalin bezpiecznego
jutra. Dzięki zinstytucjonalizowanej współpracy opartej na wspólnych wartościach
euroatlantycki model integracji polityczno-militarnej wypracował nowe zasady współdziałania między państwami. Kolektywny mechanizm bezpieczeństwa, procedury
konsultacji politycznych między krajami członkowskimi, zintegrowana struktura
dowodzenia oraz wspólnie wypracowana doktryna polityczno-wojskowa to zasady,
które uczyniły z Paktu kluczowy element struktury obronnej współczesnego świata.
Sojusz, stojący od 1949 r. na straży bezpieczeństwa, przeszedł długą drogę od rozwiązywania problemów powojennej Europy, przez lata odprężenia w stosunkach
Wschód – Zachód do obecnych zagrożeń dla stabilności w XXI wieku. Ten, skuteczny
w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych Pakt często bywa nazywany najbardziej
udanym sojuszem obronnym w nowożytnej historii. Mimo, że proces budowania
kompleksowej struktury przyszłego bezpieczeństwa nadal trwa, to należy podkreślić,
że w Europie zbudowano warunki współpracy i osiągania wspólnych celów, o których
kilkadziesiąt lat temu trudno było marzyć2.

Wspólny system obronny w Europie
NATO powstało z inicjatywy państw zachodnioeuropejskich, które po zakończeniu
II wojny światowej stanęły nie tylko przed potrzebą odbudowy gospodarczej, ale i koniecznością obrony demokracji, ponieważ poważne obawy rodziła ekspansjonistyczna
polityka Związku Radzieckiego. Stany Zjednoczone rozważały powrót do polityki
izolacjonizmu, gdy tymczasem Europa Zachodnia oczekiwała pomocy amerykańskiej
1.	Mgr Waldemar Janosiewicz, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
2. NATO Vademecum, Warszawa 1995, s. 17-18.
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w obronie przed zagrożeniem ze strony Sowietów; głównie chodziło o rozmieszczenie baz wojskowych wzdłuż Renu. Narzucanie niedemokratycznych form rządzenia
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz dramatyczne wydarzenia polityczne
(wojna domowa w Grecji, przewrót czerwcowy w 1948 r. w Czechosłowacji, blokada
Berlina) potęgowały niepokój o utrzymanie stabilności powojennego ładu politycznego. W takiej sytuacji państwa Europy Zachodniej podjęły starania o utworzenie wspólnego systemu obronnego. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Wielka Brytania
podpisały w marcu 1948 r. Traktat Brukselski, który zapoczątkował proces tworzenia
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą
w sprawie utworzenia opartego na gwarancjach bezpieczeństwa i wspólnych zobowiązaniach paktu do współpracy pozyskano Danię, Norwegię, Islandię, Portugalię
i Włochy. Rezultatem rozmów był podpisany 4 IV 1949 r. w Waszyngtonie traktat,
który powoływał do życia wspólny system bezpieczeństwa oparty na współpracy
dwunastu państw. Na mocy tych porozumień 24 VIII 1949 r. powstała Organizacja
Traktatu Północnoatlantyckiego, mająca utworzyć system skutecznej obrony przed
ewentualnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego i innych państw komunistycznych oraz utrzymać stan równowagi między Zachodem a Wschodem. Uzgodniono
realizację trzech celów strategicznych: zapewnienie obecności wojsk amerykańskich
w Europie, zatrzymanie ekspansji Sowietów na linii Renu i sprawowanie kontroli nad
Niemcami. W 1951 r. na stanowisko głównodowodzącego wojskami sojuszu powołano
gen. Dwighta Eisenhowera (do dziś funkcję tę pełnią Amerykanie). Następnie rozpoczęto proces instytucjonalizacji Paktu, utworzono stanowisko sekretarza generalnego,
które cały czas zarezerwowane jest dla Europejczyków3.
Związek Radziecki przyjął utworzenie Paktu Północnoatlantyckiego jako krok skierowany przeciw niemu i Europie Wschodniej. Odpowiedzią było powołanie Układu
Warszawskiego (1955 r.), jednoczącego armie państw komunistycznych. W ten sposób
wyznaczono w Europie strefy wpływów Wschodu i Zachodu. W latach pięćdziesiątych
NATO przekształciło się z sojuszu konwencjonalnego w jądrowo-konwencjonalny –
pierwsze egzemplarze broni nuklearnej przewieziono do Europy z USA. W następnej
dekadzie wprowadzono zasady obowiązujące do dziś: wykorzystania do operacji
prowadzonych w ramach sojuszu części arsenałów jądrowych USA (decyzja Kongresu
z 1962 r.) oraz dzielenia ryzyka i odpowiedzialności politycznej. Na podstawie tych
3. NATO Vademecum, Wydanie jubileuszowe, Warszawa 1999, s. 25-27.
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uzgodnień część państw członkowskich przyjęła na swoje terytorium amerykańską
broń jądrową, a inne wydzieliły ze swoich sił zbrojnych samoloty do ich przenoszenia.
Pakt Północnoatlantycki zaczął odgrywać kluczową rolę w tworzeniu warunków
bezpieczeństwa międzynarodowego. Będąc paktem polityczno-militarnym nie miał
planów ekspansji, jego koncepcja strategiczna opierała się na polityce obrony. Od
momentu powstania do zakończenia zimnej wojny zapewniał państwom członkowskim bezpieczeństwo, wolność i tworzenie demokratycznych instytucji, pomagał
w przezwyciężaniu problemów na linii Wschód – Zachód, otwierając w ten sposób
drogę rozwoju dla nowych, otwartych stosunków międzynarodowych4.
Koniec zimnej wojny i rozpad ZSRR (1991 r.), w obliczu likwidacji głównego wroga
postawiły pytanie o sens dalszego istnienia sojuszu. Pojawiały się różne koncepcje:
rozważano rozwiązanie Paktu, jego reorganizację, a nawet włączenie Rosji do jego
struktur. Poszerzenie Sojuszu o państwa Europy postkomunistycznej zaproponował
pochodzący z Niemiec sekretarz generalny NATO Manfred Wörner, a jego koncepcję
powtórzył amerykański polityk Richard Lugar5. Upadek komunizmu w Europie okazał
się okolicznością sprzyjającą również NATO. Zakończenie zimnej wojny wywarło
wielki wpływ na Sojusz i jego koncepcje bezpieczeństwa, pozwoliło na przeprowadzenie redukcji sił zbrojnych. Głębokie zmiany systemowe w Europie Środkowej
i Wschodniej zmodyfikowały politykę bezpieczeństwa członków Sojuszu, pozwoliły na
ustanowienie procesu dialogu i współpracy z krajami postkomunistycznymi. Podczas
spotkań na szczycie w Londynie (1990 r.), Rzymie (1991 r.), Brukseli (1994 r.) Sojusz
dostosowywał swoją strategię do zmian w środowisku politycznym i strategicznym,
a szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie jego roli politycznej i zapewnienie
Europie stabilizacji. Koncepcja Strategiczna przyjęta w 1991 r. w Rzymie otworzyła
możliwości współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Zakładała
również redukcję broni jądrowej, zmniejszenie liczebności wojsk, poprawę ich mobilności i możliwości szerszego wykorzystania jednostek wielonarodowych. Podjęto
decyzję o zracjonalizowaniu struktur dowodzenia oraz planowania obronnego i dostosowania ich do zmienionych warunków bezpieczeństwa w Europie. W Koncepcji
podkreślono poparcie Sojuszu dla reform w krajach postsowieckich, zaproponowano
pomoc i współpracę polityczną, gospodarczą, militarną, naukową. Dla nadzorowania

4. NATO Vademecum, Warszawa 1995, s. 22-25.
5. R. Czulda, Sojusz na lata, „Polska Zbrojna” nr 7 (843), lipiec 2016, s. 24.
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tego partnerstwa ustanowiono Północnoatlantycką Radę Współpracy (North Atlantic
Cooperation Council – NACC)6.
Transformacja środowiska bezpieczeństwa miała wielki wpływ na kształt partnerstwa euroatlantyckiego. Sojusz wyznaczył trzy główne dziedziny swojej aktywności:
rozwój stosunków z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w sferze politycznej;
rozwój współpracy w zakresie obronności i wojskowości; wzmocnienie roli Sojuszu
w rozwiązywaniu kryzysów i przeprowadzaniu misji pokojowych. Inauguracyjne
spotkanie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy miało miejsce 20 XII 1991 roku.
Zaproszono sześć państw Europy Środkowej i Wschodniej i trzy kraje bałtyckie.
W marcu 1992 r. do Rady przyjęto jedenaście państw powstałych z republik byłego
ZSRR, a w następnych miesiącach przyłączyły się Gruzja i Albania (ogółem NACC
liczyła wtedy 22 państwa). Konsultacje i współpraca w ramach Rady skupiały się na:
sprawach polityki i bezpieczeństwa, koncepcji kontroli zbrojeń, misjach pokojowych,
kwestiach wojskowych i planowania obronnego, współpracy naukowej. Do pierwszego
spotkania państw członkowskich NATO z państwami NACC doszło 1 IV 1992 roku.
Dyskutowano wtedy nad możliwościami pogłębienia dialogu i współpracy7.
W styczniu 1994 r. podczas spotkania na szczycie szefów państw i rządów NATO
w Brukseli zapadły ważne decyzje dotyczące dalszego dostosowywania struktur politycznych i wojskowych NATO do nowej sytuacji geopolitycznej. Nastąpiło otwarcie
Sojuszu na członkostwo nowych państw europejskich i uruchomienie inicjatywy Partnerstwo dla Pokoju. Uzgodniono rozwiązania w sprawie zabezpieczenia środków dla
działań przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego zniszczenia i zagwarantowania
bezpieczeństwa w regionie śródziemnomorskim. Spotkanie na szczycie w Stambule w 1994 r. podkreśliło rolę Sojuszu w umacnianiu stabilności i bezpieczeństwa
w Europie i gotowość do budowy politycznej, wojskowej i gospodarczej współpracy
z wszystkimi państwami europejskimi. Podkreślono, że Sojusz jest polityczną unią
narodów wspierających wspólne wartości i interesy, unią otwartą na członkostwo
innych państw zdolnych przyczynić się do rozwinięcia zasad Traktatu i budowania
nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego. Uznano, iż rozszerzenie Sojuszu
powinno wzmocnić jego skuteczność i nie może prowadzić do nowych podziałów
w Europie. Musi przebiegać w sposób, który pozwoli zachować zdolność Sojuszu do

6. NATO Vademecum, Warszawa 1995, s. 23-26.
7. Tamże, s. 24-26.
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wykonywania podstawowych zadań wspólnej obrony. Ustalono, że nowoprzyjęte kraje
będą pełnoprawnymi członkami NATO, dysponującymi prawami i wykonującymi
zobowiązania wynikające z członkostwa. Jest to zgodne z art. 10 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że Sojusz jest otwarty dla wszystkich państw europejskich,
które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego8. Każde z państw, które chce przystąpić do NATO, musi przeprowadzić
wewnętrzną debatę publiczną oraz stosowną ratyfikację procedury parlamentarnej.
Sojusz gwarantuje sygnatariuszom suwerenne prawa i konieczność przestrzegania
zobowiązań międzynarodowych zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych. Państwa
członkowskie zobowiązane są do dzielenia się z sojusznikami zarówno odpowiedzialnością i zagrożeniami jak i korzyściami płynącymi ze zbiorowego bezpieczeństwa,
a NATO zapewnia swym członkom bezpieczeństwo i środki obrony. W myśl art.
10 Sojusz sukcesywnie rozszerzał swoje granice. Jeszcze w okresie zimnej wojny do
Paktu przystąpiły Grecja i Turcja (1952 r.), Republika Federalna Niemiec (1955 r.)
i Hiszpania (1982 r.). Natomiast 8 VII 1997 r. do NATO zaproszono trzy państwa
należące wcześniej do Układu Warszawskiego – Polskę, Czechy i Węgry, które przyjęto
12 III 1999 roku. Podczas szczytu w Pradze (21 XI 2002 r.) zaproszono do negocjacji
w sprawie przystąpienia do Sojuszu kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej:
Słowację, Bułgarię, Rumunię, Słowenię, Litwę, Łotwę i Estonię, a przyjęto je do Paktu
29 III 2004 roku9.
Proces demokratyzacji Europy Środkowej i Wschodniej przyniósł kolejne problemy
i zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa. Kryzys bałkański i rozpad Jugosławii
wymusił na Sojuszu konieczność zajęcia konkretnego stanowiska. Plany uderzenia na
Serbów bośniackich spotkały się ze sprzeciwem Wielkiej Brytanii i Francji i tworzyły
precedens, ponieważ dotyczyły interwencji zbrojnej w kraju, który nie był członkiem NATO i nie atakował państwa członkowskiego Sojuszu. Mimo tych rozterek
w 1995 r. Sojusz wyszedł poza artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego i podjął działania
zbrojne w Bośni i Hercegowinie, tworząc nową kategorię operacji zbrojnych Sojuszu,
określonych mianem misji pozatraktatowych. Skierowana w 1999 r. przeciw Serbom
operacja zbrojna Allied Force pokazała miejsce i rolę NATO w nowej pozimnowojennej rzeczywistości.

8. Tamże, s. 263.
9. R. Czulda, Sojusz na lata, „Polska Zbrojna” nr 7 (843), lipiec 2016, s. 25.

109

Mediacja jako szczególna forma negocjacji…

By istnieć w zmienionym środowisku bezpieczeństwa, Sojusz musiał szukać nowej koncepcji strategicznej. Pomógł w tym udział w trwającej ponad 20 lat operacji
afgańskiej. Zaangażowanie w nią 150-tysięcznych sił zbrojnych pokazało, że NATO
jest nadal potrzebne. Zbrojne operacje pozatraktatowe przestały być precedensem.
Sojusz w swoich oficjalnych dokumentach wprowadził określenie „operacje wspierania pokoju” i podzielił je na: zapobieganie konfliktom, utrzymanie pokoju, tworzenie pokoju, budowanie pokoju, wymuszanie pokoju, pomoc humanitarną. NATO
zaangażowało się w szkolenia na terenie Iraku, obaliło rządy Kaddafiego w Libii,
prowadziło działania antypirackie w Afryce. Wydarzenia te rozpętały dyskusję nad
aktualnością artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego oraz możliwością dostosowania
go do ataku cybernetycznego10.
NATO stara się ciągle dostosowywać do sytuacji geopolitycznej. Sojusz jest otwarty
na poszerzanie swoich granic, prowadzi politykę „otwartych drzwi”, poprzez przyjmowanie nowych członków chce poszerzać strefę stabilności w Europie. Dialog z krajami spoza Sojuszu przynosi efekty, w 2009 r. przyjęto Albanię i Chorwację. Obecnie
Pakt skupia 28 państw, ale główny ciężar utrzymania Sojuszu spoczywa na Stanach
Zjednoczonych, które wnoszą do wspólnego budżetu około 75% środków11. W maju
2016 r. protokół o przystąpieniu do NATO podpisała niepodległa od dziesięciu lat
Czarnogóra. Przygotowując się do uczestnictwa w Sojuszu władze tego kraju przeprowadziły szereg reform organizacyjnych i strukturalnych w armii, zmieniły doktrynę
obronną państwa, wprowadziły prawo stacjonowania obcych wojsk oraz wysyłania
własnych jednostek na misje pokojowe poza granice. Na razie Czarnogóra posiada
status obserwatora, a proces włączenia jej do Sojuszu potrwa około roku. Akces tak
niewielkiego państwa nie wpłynie znacząco na potencjał Sojuszu, ale wyraźnie zmieni
sytuację geopolityczną Półwyspu Bałkańskiego. Dla NATO decyzja Czarnogóry jest
bardzo ważna, bo zapewnia Sojuszowi obecność w tym trudnym i niestabilnym regionie, natomiast Rosja widzi w niej zagrożenie dla swoich interesów na Bałkanach
oraz utratę możliwości korzystania z czarnogórskich portów w Kotorze i Barze. Niemiłym zaskoczeniem dla Rosji było również przyłączenie się Czarnogóry do unijnych
sankcji. Moskwę drażni też sytuacja w Serbii, która wprawdzie nie przyłączyła się do
sankcji przeciw Rosji ani nie planuje przystąpienia do NATO, ale w 2015 r. rozpoczęła

10. Tamże, s. 24-25.
11. Tamże, s. 25.
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współpracę z Sojuszem w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. Kontynuując tę
strategię rok później Serbia przyznała immunitet natowskim żołnierzom działającym
na jej terenie, m.in. dotyczący tranzytu jednostek drogą lądową12.
Sojusz jest instrumentem ustanawiania porządku pokojowego oraz zdolności swych
członków do obrony przed zagrożeniami niezależności politycznej i integralności
terytorialnej. Po atakach terrorystycznych z 11 IX 2001 r. na World Trade Center
i Pentagon Sojusz uznaje terroryzm jako jedno z głównych zagrożeń dla światowego
bezpieczeństwa. Atak ten NATO potraktowało jako zbrojną napaść na terytorium
USA i zastosowało art. 5 traktatu waszyngtońskiego, w myśl którego atak zbrojny przeciwko jednemu lub kilku członkom Paktu jest uważany za atak przeciwko wszystkim
członkom. W ten sposób wszystkie poważniejsze akty terroryzmu zostały przesunięte
w strefę objętą tym artykułem. Podczas szczytu w Pradze (2002 r.) uzgodniono ogólną
koncepcję wojskową obrony przeciwko terroryzmowi, która obejmuje następujące
kategorie działań Sojuszu: antyterroryzm (środki obronne), przeciwterroryzm (użycie
środków ofensywnych), zarządzanie konsekwencjami ataku (przywracanie po ataku
stanu pożądanego), współpracę wojskową z państwami i organizacjami. Sojusz przyjął
Plan Działań Partnerstwa Przeciwko Terroryzmowi Partnership Action Plan Against
Terrorism (PAP-T), dokument określający zasady i priorytety współpracy pomiędzy
NATO a partnerami w zakresie zwalczania terroryzmu13.
Terroryzm jest dziś zjawiskiem powszechnym, ale nie tylko on zagraża stabilności
politycznej współczesnego świata. Model bezpieczeństwa wprowadzony po zakończeniu zimnej wojny próbują kwestionować Rosja oraz Państwo Islamskie (IS). Zmienia się charakter konfliktów, zanika granica między wojną i pokojem, coraz częściej
mamy do czynienia z jednoczesnym współistnieniem stanu pokoju i wojny, co jest
charakterystyczną cechą wojen hybrydowych. Działania hybrydowe prowadzi się bez
konieczności wypowiadania wojny, m.in. poprzez manipulowanie opinią publiczną,
uprawianie wrogiej propagandy. Wielki powrót Rosji na scenę geopolityczną stał się
problemem związanym nie tylko z bezpieczeństwem europejskim, ale również globalnym. W odpowiedzi na działania wojenne Rosji przeciwko Gruzji (2008 r.) NATO
początkowo zerwało współpracę z Moskwą, jednak rok później ją wznowiło. Niektóre
z państw członkowskich ze względu na swe kontakty handlowe z Rosją nadal chciały ją
12. R. Sendek, Jedną nogą w NATO, „Polska Zbrojna” nr 7 (843), lipiec 2016, s. 26-28.
13.	http://stosunki-miedzynarodowe.pl/teksty-zrodlowe/przemowienia/866?start=2, stan na dzień
31.01.2017 r.
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traktować jako partnera. Poza tym Niemcy, Francja, Włochy, Słowacja i Węgry obawiają się, że natowskie wzmocnienie flanki wschodniej może być dla Rosji pretekstem wywołującym konflikt. Natomiast Polska, kraje bałtyckie i Rumunia stoją na stanowisku
wzmocnienia kolektywnej obrony poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej
granicy Sojuszu. W 2009 r. Rosja przećwiczyła scenariusz inwazji na kraje bałtyckie
podczas manewrów wojskowych Zapad 2009. Jednak dopiero aneksja Krymu w 2014
r. spowodowała w Sojuszu zmianę stanowiska - uznano wtedy, że Rosja może stanowić
konkretne zagrożenie, zwłaszcza dla państw wschodniej flanki. Pojawiały się też opinie,
że zwiększenie obecności wojsk Sojuszu w tym obszarze może sprowokować Rosję
do agresji, dlatego podjęto decyzję, że Pakt musi reagować na zagrożenia płynące ze
wschodu przy jednoczesnym utrzymywaniu gotowości do dialogu. Nadal płaszczyzną
wspólnych interesów NATO i Rosji pozostaje walka z zagrożeniem terroryzmem islamskim. Rosja czuje się zagrożona wojną na Kaukazie inspirowaną przez IS, natomiast
dla Zachodu ataki terrorystyczne są ciągle ogromnym zagrożeniem bezpieczeństwa.
Kontakty dyplomatyczne z Rosją utrzymywane są na linii Rada NATO – Rosja.
Rosja chce powstrzymać rozszerzenie Sojuszu i Unii Europejskiej na obszar posowiecki w Europie Wschodniej i równocześnie buduje strefę swoich wpływów w Azji
Centralnej. Wykorzystuje do tego zarówno narzędzia polityczne, ekonomiczne
(zwłaszcza energetyczne) jak i siłę militarną. Swój arsenał nuklearny Moskwa traktuje
jako uzupełnienie braków w broni konwencjonalnej. Zasięg posiadanych przez nich
rakiet balistycznych Iskander wyposażonych w głowice nuklearne obejmuje teren
Polski i państw bałtyckich. Zgodnie z postanowieniami traktatów o likwidacji rakiet
krótkiego i średniego zasięgu Rosja nie powinna posiadać broni mogącej razić cele
w Europie zachodniej, prawdziwy potencjał Rosji nie jest jednak znany. Obie strony
nadal obowiązuje Akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy
i bezpieczeństwa podpisany pomiędzy NATO i Rosją w 1997 r., który zawiera zapis, że
„w obecnym środowisku bezpieczeństwa NATO nie rozmieści na stałe znaczących sił
Sojuszu w nowych krajach członkowskich”, dlatego możliwe jest zapewnienie jedynie
rotacyjnej obecności wojsk sojuszniczych na tym obszarze. Rosja, objęta sankcjami
po agresji na Ukrainę, pozostaje bez dostępu do zachodnich technologii i kapitału,
więc w interesie wszystkich jest łagodzenie napięcia i szukania dróg dialogu, ale nie
może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa państw Europy wschodniej14. Działania
14. W. Lorenz, Przepis na zimną wojnę, „Polska Zbrojna” nr 11 (823), listopad 2014, s. 103-105.
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Federacji Rosyjskiej związane z aneksją Krymu na tyle skutecznie zaniepokoiły Sojusz,
że powstała koncepcja Very High Readiness Joint Task Force – koncepcja utworzenia
sił szczególnie wysokiej gotowości (tzw. szpicy)15.
Szczyty NATO w Lizbonie (2010 r.) i Chicago (2012 r.) były próbą dostosowania
koncepcji strategicznej Sojuszu do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na świecie.
Przede wszystkim skoncentrowano się na strategii kolektywnej obrony. Dopiero po
ataku Rosji na Ukrainę Sojusz zmodyfikował swoje podejście do problemów bezpieczeństwa w Europie i, w czasie kolejnego szczytu w Newport (4-5 IX 2014 r.) podjął
decyzje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance, przyjmując
deklarację o permanentnej obecności wojsk Sojuszu w tej części Europy. Mimo niechętnego wobec tych postanowień stanowiska Niemiec i Francji wojska natowskie
obecne są na terytorium państwa polskiego. Oznacza to powrót Sojuszu do koncepcji
z lat 90. ubiegłego wieku – koncepcji budowania bezpieczeństwa kolektywnego. Rosja
i Państwo Islamskie swoimi działaniami w ostatnich latach zmieniły środowisko
bezpieczeństwa, naruszyły postzimnowojenny ład. Dlatego bardzo istotne są w obecnej sytuacji postanowienia podjęte w Newport w sprawie konieczności zwiększenia
wydatków na obronność w państwach członkowskich NATO. Obligują one aliantów
do utrzymywania ich na poziomie 2% PKB16.
Decyzje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance dotyczą bezpośrednio naszego kraju. W Polsce, zgodnie z postanowieniami szczytu w Newport,
utworzono z dniem 1 IX 2015 r. specjalne jednostki NATO Force Integration Unit
(NFIU) – działające w Bydgoszczy. Struktury takie powstały również w Bułgarii,
Rumunii, Estonii, Łotwie i Litwie, a kolejne mają powstać na Węgrzech i Słowacji. Mają one charakter łącznikowo-koordynacyjny i są odpowiedzialne za sprawne
przemieszczanie sił. Do głównych zadań ANFIU należy: wsparcie przemieszczania
sił i środków zreformowanych sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości (Very
Higt Readiness Joint Task Force-VJTF) oraz sił do użycia w dalszej kolejności (Initial
Follow-On Forces Group-IFFG), podtrzymanie sił i środków VJTF i IFFG na terenie
naszego kraju, wsparcie ich w planowaniu operacji, wsparcie szkoleń armii państw
NATO organizowanych i odbywanych na terenie Polski, planowanie, przemieszczanie i utrzymanie sił NATO w trakcie operacji dotyczących katastrof naturalnych17.
15. Forum dialogu, „Polska Zbrojna” nr 7 (843), lipiec 2016, s. 15.
16. Tamże.
17. K. Wilewski, Bydgoscy łącznicy, „Polska Zbrojna” nr 10 (846), październik 2016, s. 35-36.
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Zgodnie z postanowieniami z Newport utworzona została tak zwana szpica NATO
wraz z jednostkami integracyjnymi sił Sojuszu NFIU, które mają zapewnić szpicy
efektywne funkcjonowanie. Sprawność NATO podnoszą ćwiczenia organizowane
w państwach wschodniej flanki Sojuszu, natomiast nie udało się wdrożyć postanowień dotyczących utrzymania wydatków na bezpieczeństwo w wysokości 2% PKB.
Według danych w 2015 r. z 28 państw członkowskich tylko pięć osiągnęło wymagany
pułap. Jest to wyjątkowo niekorzystne dla Sojuszu, spowalnia realizację programów
modernizacji armii i negatywnie wpływa na wizerunek NATO jako siły odstraszającej. Operacyjna gotowość szpicy została zaprezentowana podczas manewrów Noble
Jump w czerwcu 2015 roku18. Problemem również jest brak zgody wśród państw
członkowskich w kwestii wytypowania zagrożeń priorytetowych. Rozstrzygnięcia
wymaga spór co do rozmieszczania sił i środków Sojuszu między państwami wschodniej i południowej flanki oraz uzgodnienie jednolitego stanowiska wobec Rosji. Te
sprawy były tematem szczytu w Warszawie w lipcu 2016 roku. Dla Polski najważniejszym było zadbanie o bezpieczeństwo wschodniej flanki, rozmieszczenie w tym
obszarze dodatkowych jednostek oraz sprzętu wojskowego i infrastruktury obronnej,
co pozwoli na podjęcie skutecznych działań w razie zagrożenia. Polskie propozycje
zostały zawarte w dokumencie Warszawska inicjatywa adaptacji strategicznej19. Wiele
państw europejskich było przeciwnych polskiej koncepcji, argumentując możliwością
odebrania tych działań przez Rosję jako działań prowokacyjnych. Argumentacja taka
była prezentowana od wielu lat, jednakże ostatnie działania Rosji ukazują zagrożenie płynące ze wschodu. Wcześniej, przez wiele lat NATO współpracowało z Rosją
w dziedzinie obrony przeciwrakietowej, zwalczania terroryzmu, operacji afgańskiej.
W tym czasie ujawniły się tendencje Rosji do realizacji własnych interesów kosztem
suwerenności państw, które Rosja traktuje jako swoją strefę wpływów, a nawet pojawiały się próby skłócenia państw członkowskich NATO.
Pakt Północnoatlantycki prowadzi proces przystosowywania się do odparcia ewentualnej agresji ze strony Rosji, dlatego zwrócono uwagę na wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki, zapewniając stałą, rotacyjną obecność wojsk sojuszniczych
w tym terenie. Już podczas szczytu walijskiego w 2014 roku przyjęto „Plan działań
na rzecz gotowości” (Readiness Action Plan – RAP). Zgodnie z jego zapisami rozpo18. Strategiczne kalkulacje, „Polska Zbrojna” nr 2 (838), luty 2016, s. 96-98.
19.	http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,103586.html?tag=Warszawska+Inicjatywa+Adaptacji+Strategicznej, stan na dzień 31.01.2017 r.
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częły się zmiany strukturalne sił zbrojnych i struktury dowodzenia, tak aby zapewnić
sprawniejsze reagowanie w przypadku zagrożenia ze wschodu. Zmiany dotyczą reorganizacji Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force – NRF), polegającej na
utworzeniu sił bardzo wysokiej gotowości na bazie lądowej brygady wojsk zmechanizowanych, wzmocnionych jednostkami marynarki wojennej, lotnictwa i oddziałów
specjalnych, z częścią wojsk, które od momentu wydania rozkazu są w stanie znaleźć
się w miejscu zagrożenia w ciągu 48 godzin. Siły szybkiego reagowania zwiększono do
około 30 tys. żołnierzy. Wzmocnieniu uległo również odpowiadające za kierowanie
siłami bardzo wysokiej gotowości i operacjami wojskowymi o dużej skali dowództwo
Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. W ramach rozwijania natowskich zdolności operacyjnych na wschodniej flance Stany Zjednoczone
zobowiązały się rozmieścić w państwach bałtyckich, Polsce, Rumunii i Bułgarii sprzęt
dla brygady pancernej oraz przerzucenie swojej kadry oficerskiej do dowództwa
korpusu w Szczecinie oraz do jednostek integracyjnych w NFIU. Od września 2015
roku w sześciu państwach wschodniej flanki NATO (Polsce, Litwie, Estonii, Bułgarii
i Rumunii) działają natowskie komórki dowodzenia, mające przygotować do przyjęcia
żołnierzy tzw. szpicy. Utworzono tu jednostki integracyjne NATO Force Integration
Units – NFIU, z których każda liczy około 40 oficerów pełniących dyżury rotacyjnie.
Połowa ich personelu pochodzi z kraju gospodarza, a połowa z państw sojuszniczych.
Ich zadaniem jest przygotowanie i organizacja ćwiczeń, w których udział wezmą
siły bardzo wysokiej gotowości, tzw. szpica (Very High Readiness Joint Task Force –
VJTF). Zgodnie z planem natowskim w Bydgoszczy powstała Jednostka Integracyjna
Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, jej kadra będzie złożona w połowie z żołnierzy
polskich, drugą połowę stanowić będą żołnierze wojsk z państw NATO. W Bydgoszczy
działają jednostki natowskie: 3 batalion łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji
Wojskowej NATO oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC)20. Nadzór nad tą
bydgoską jednostką oraz jej odpowiednikami w Estonii, na Litwie i Łotwie sprawuje
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni ze Szczecina. Do zreformowania pozostała jeszcze polityczna ścieżka decyzyjna, gdyż jak wynika z przeprowadzonych
symulacji, zwołanie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ambasadorów i podjęcie
konkretnych decyzji strategicznych trwa od ośmiu do kilkunastu godzin21.

20. W. Lorenz, Dowódcza szóstka, „Polska Zbrojna” nr 10 (834), październik 2015, s. 96.
21. Tamże, s. 95.

Mediacja jako szczególna forma negocjacji…

Priorytetem w dalszych działaniach NATO była realizacja „Planu działań na rzecz
gotowości” i pokazanie gotowości do reagowania na zagrożenia ze strony Rosji. Realizacja zadań strategicznych wymaga zwiększenia budżetów obronnych przez państwa
członkowskie. Przyjęta wysokość wydatków na obronę na poziomie 2% PKB nie dla
wszystkich państw członkowskich jest do przyjęcia. Jest to przyczyną napięć na linii
Europa – USA, gdyż kraje europejskie nie wywiązują się z tego obowiązku. Oprócz
nieporozumień na tle finansowym dochodzą rozbieżności związane z przeorientowaniem polityki USA w stronę Azji spowodowane ekspansywną polityką Chin.
Narastające zagrożenie ze strony Rosji i Chin powoduje, że USA naciska na kraje
europejskie, aby te zwiększyły wydatki na zbrojenie i brały większą odpowiedzialność
za to, co dzieje się na obszarze Europy. W takiej sytuacji NATO wysyła sygnały w kierunku Rosji dotyczące podjęcia współpracy, aby zminimalizować ryzyko konfrontacji.
W tej niepewnej sytuacji Polska będąca krajem granicznym NATO i Rosji podejmuje
działania wzmacniające narodowe i sojusznicze siły obronne. Chodzi o podejmowanie
takich działań, które nie byłyby odbierane przez Rosję jako prowokacja, a jednocześnie
gwarantowały bezpieczeństwa naszego kraju22.
Spotkanie ministrów obrony państw NATO w lutym 2016 roku w Brukseli skutkowało przyjęciem dokumentu zatwierdzającego trwałą obecność NATO na wschodniej
flance. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie obrony z 28 państw członkowskich.
Przyjęto model zapewnienia ciągłej rotacyjnej obecności oddziałów wojskowych
w tym obszarze, co w praktyce ma oznaczać, że zmienia się ich skład personalny, ale
stała pozostaje baza logistyczna. Obecność wojskowa NATO na wschodzie będzie miała charakter międzynarodowy i rotacyjny oraz pozwoli na wzmocnienie infrastruktury
wojskowej, a także rozmieszczenie dowództwa NATO w tej części Europy. Również
oznacza to konieczność przystosowania polskich baz do gotowości przyjęcia żołnierzy
innych państw na czas ćwiczeń. W czasach zimnej wojny wschodnia flanka objęta
była stałymi planami obrony z rozbudowaną siecią dowództw, krajom członkowskim
przypisano konkretne działania w razie konfliktu. Po zakończeniu zimnej wojny
uznano, że nie ma potrzeby utrzymywania takiego stanu gotowości (planów ewentualnościowych). Po przystąpieniu Polski do NATO i wieloletnich zabiegach państwa
polskiego dotyczących wzmocnienia obronności plany te skorygowano na korzyść
Polski. Szczyt w Newport doprowadził do zmiany polityki obronnej Sojuszu i oczeki22. Tamże, s. 94-96.
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wania Polski zaczęto realizować w praktyce, czego dowodem są działania Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Stanowisko Polski w sprawie
wzmocnienia wschodniej flanki poparły Niemcy i Wielka Brytania. Dotychczasowy
model przewidywał obronę wschodniej flanki przez siły narodowe i wzmocnienie jej
w razie konieczności przez wojska NATO. Zmiany wymusiła niekorzystna sytuacja
geopolityczna zaistniała w ostatnich latach, brak informacji o rzeczywistych siłach
rosyjskich rozmieszczonych w zachodniej części kraju i w obwodzie kaliningradzkim,
w tym o rozmieszczeniu broni nuklearnej. Reakcją Moskwy na takie działanie Sojuszu
było głoszenie tezy o destabilizacji przez NATO tego regionu Europy23.
Sprawdzianem sprawności działania sił sojuszniczych na wypadek agresji ze
wschodu są ćwiczenia wojskowe Anakonda, których celem jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji
obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowo ćwiczenia weryfikują
i sprawdzają funkcjonowanie systemu i procedur realizacji zadań w ramach funkcji
państwa gospodarza24. Ćwiczenia Anakonda organizowane są regularnie co 2 lata,
pierwsze odbyły się w Polsce w 2006 roku25. W ostatnich ćwiczeniach Anakonda’16
uczestniczyło kilkanaście tysięcy żołnierzy z 25 państw. Zorganizowało je i prowadziło polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wspólnie z Dowództwem Wojsk Lądowych USA w Europie. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie
w praktyce teoretycznych koncepcji współdziałania wojsk Sojuszu. Przygotowania
do Anakondy’16 trwały ponad rok. Ćwiczenia (7-17 IV 2016 r.) odbywały się na
terenie całego kraju i miały odniesienie do dzisiejszych zagrożeń bezpieczeństwa,
realizowały scenariusz polityki odstraszania potencjalnego napastnika. Sprawdzano
procedury wejścia sił sojuszniczych w celu wsparcia państwa gospodarza oraz przekazanie dowodzenia dowódcom natowskim. Dotychczas przekazanie dowodzenia było
przerabiane teoretycznie, natomiast w tych ćwiczeniach dokonano tego praktycznie.
Strona polska wystawiła około połowy ćwiczących, niewiele mniej Stany Zjednoczone.
Na poligonie znalazły się jednostki tureckie, macedoński, szwedzkie, hiszpańskie,
łotewskie, węgierskie, niemieckie. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie moż23. Strategia wzmocnienia, „Polska Zbrojna” nr 3 (839), marzec 2016, s. 94-96.
24.	Decyzja Nr 10/Log/P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4. 02 2016 r. w sprawie wprowadzenia
w resorcie obrony narodowej dokumentu doktrynalnego „Wsparcie przez państwo-gospodarza”
DD-4.5(B).
25. http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/3576,ANAKONDA-2006.html, stan na dzień 31. 01 2017 r.
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liwości współdziałania sił natowskich, przemieszczania jednostek i przekazywanie
odpowiedzialności pomiędzy różnymi jednostkami. Ćwiczenia miały za zadanie
wykazać spójność w działaniu. Siły i środki zabezpieczyło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W trakcie trwania ćwiczeń Anakonda’16 na Bałtyku odbywały
się ćwiczenia Baltops’16, które zostały z nimi zsynchronizowane. Celem ćwiczeń było
sprawdzenie „integracji na różnych poziomach”, co w praktyce oznaczało nawiązanie
współpracy nie tylko na szczeblu dywizji, korpusu czy brygady ale też na poziomie
plutonów we wszystkich ćwiczących jednostkach, co jest istotne w celu podniesienia
bezpieczeństwa ćwiczących żołnierzy. Korelacja działań różnych jednostek polegała
na powierzaniu określonych zadań, których realizacja wymagała ścisłej współpracy
żołnierzy z różnych państw i rozmaitych specjalności wojskowych26.
W ramach ćwiczeń Anakonda’16 odbyła się największa w dziejach NATO operacja
powietrznodesantowa. Z samolotów hercules, casa i globemaster desantowało się około 1,5 tysiąca żołnierzy ze sprzętem. Zadanie wykonywali Amerykanie z 82 Dywizji
Powietrznodesantowej przybyli z bazy Fort Bragg z USA, Brytyjczycy z 16 Brygady
Desantowo-Szturmowej z bazy niemieckiej w Ramstein oraz spadochroniarze z 6
Brygady Powietrznodesantowej z bazy w podkrakowskich Balicach. Z maszyn zrzucano pojazdy, haubice, zaopatrzenie. Głównym zadaniem było odbicie żołnierzom 18
Batalionu Desantowo-Szturmowego z Bielska-Białej mostu na Wiśle w Toruniu. Aby
tego dokonać, Amerykanie z 2 Regimentu Kawalerii przekroczyli Wisłę w Chełmnie,
a wielonarodowy batalion inżynieryjny (Amerykanie, Niemcy, Polacy, Holendrzy)
w pół godziny z elementów typu M3 zbudował most dla 70 pojazdów mających
ruszyć na Toruń. Bitwa o most w Toruniu trwała godzinę. W opinii uczestników
ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie, żołnierze polscy pokazali wielkie umiejętności
w realizacji tego typu zadań we współpracy z sojusznikami27. Kolejnym elementem
ćwiczeń była budowa przeprawy przez Odrę. Na terenie ośrodka ćwiczeń Biała Góra
pod Krosnem Odrzańskim żołnierze Batalionu Pontonowego 2 Pułku Inżynieryjnego
w Inowrocławiu zbudowali most pontonowy na Odrze. Most zbudowany z 72 elementów miał długość 136 metrów (powstały dwie wstęgi tej długości), szerokość
10 metrów, nośność 80 ton. Umiejętności saperów zapewniły sprawne wykonanie
przeprawy. Kilkadziesiąt metrów powyżej tego mostu zbudowali oni drugi, będący

26. Sojusznicza mozaika, „Polska Zbrojna” nr 5 (841), maj 2016, s. 57-60.
27. M. Górka, Bitwa pod Toruniem, „Polska Zbrojna” nr 7 (843) lipiec 2016, s. 40-41.
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mostem pozornym, aby utrudnić przeciwnikowi rozpoznanie prawdziwej przeszkody.
Przy budowie stumetrowej długości przeprawy pozornej zatrudniono prawie setkę
rezerwistów uczestniczących w ćwiczeniach Anakonda’16. Szacowana na 300 kg.
nośności przeprawa w warunkach bojowych może utrzymać lekkie makiety czołgów,
pojazdów samochodowych lub transporterów opancerzonych. Obie przeprawy –
pozorna i most właściwy zostały obsadzone dobrze wyposażonymi i uzbrojonymi
posterunkami żołnierzy, którymi byli (po uzyskaniu zgody MON na udział w ćwiczeniach) członkowie organizacji proobronnej ObronaNarodowa.pl – Ruch na rzecz
Obrony Terytorialnej. Dowódca oddziału paramilitarnego chor. rez. Jacek Klimanek
oraz gen. bryg. Maciej Jabłoński podpisali dokument podporządkowujący rezerwistów
dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej, włączając ich w ten sposób w ochronę
miejsca przeprawy. Przeprawa odbyła się 11 czerwca, a oglądało ją kilkudziesięciu
obserwatorów OBWE oraz władze lokalne28.
W ćwiczeniach Baltops’16 brało udział 15 państw NATO i dwa kraje w ramach
Partnerstwa dla Pokoju. Użyto 43 okręty, około 60 samolotów i śmigłowców, 4 tysiące marynarzy i 700 żołnierzy piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Szwecji, Włoch i Finlandii. Ćwiczenia rozpoczęły się w Estonii
– początkowo okręty ćwiczyły u wybrzeży Szwecji i Finlandii, potem skierowano
się na południe Bałtyku. Desant kilkuset żołnierzy piechoty morskiej USA, Wielkiej
Brytanii, Włoch i Niemiec na plaży w Ustce mieli zatrzymać żołnierze 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. W opinii Dowódcy Morskich Sił Uderzeniowych
i Wsparcia NATO Jamesa Foggo zadanie zostało wykonane sprawnie i zgodnie ze
scenariuszem tych ćwiczeń, których motto brzmiało: „Jedność na Bałtyku równa się
siła i bezpieczeństwo”29. Manewry zakończyły się w niemieckiej Kolonii. Pokazały
dobrą współpracę sojuszników i potwierdziły znaczenie Morza Bałtyckiego w systemie bezpieczeństwa30.
Szczyt NATO w Warszawie miał miejsce w dniach 8-9 VII 2016 roku. Została na
nim ustalona strategia zbiorowej obrony, a dla Polski szczególnie ważna była decyzja o zapewnieniu bezpieczeństwa państw wschodniej flanki poprzez ustanowienie
w tym regionie obecności wojsk natowskich. Obecność ta od 2017 r. ma charakter
permanentny, rotacyjny. O bezpieczeństwo Polski Łotwy, Litwy i Estonii zadbają
28. B. Politowski, Suchym kołem przez Odrę, „Polska Zbrojna” nr 7 (843) lipiec 2016, s. 42-44.
29. Ł. Zalesiński, Jedność, siła, bezpieczeństwo, „Polska Zbrojna” nr 7 (843), lipiec 2016, s. 46.
30. Tamże, s. 46-47.
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cztery sojusznicze batalionowe grupy bojowe, za utworzenie których odpowiadają
USA, RFN, Kanada i Wielka Brytania. W skład tych batalionów wejdą jednostki z innych państw członkowskich. Kolejnym krokiem będzie rozlokowanie punktów z dodatkowym wyposażeniem w broń, amunicję i paliwa. Uczestnicy szczytu uzgodnili
wstępną gotowość operacyjną systemu obrony antybalistycznej. W Polsce rozpoczęto
budowę części tego systemu – wyposażony on będzie w baterię lądowych pocisków
SM-3. Zapadły również decyzje o wzmocnieniu obronności południowego odcinka
flanki wschodniej poprzez uruchomienie gotowości rumuńskiego elementu tzw.
tarczy antyrakietowej oraz przekształcenie jednej z brygad rumuńskich w brygadę
wielonarodową. Zwrócono również uwagę na aspekty nuklearnego odstraszania na
szczeblu taktycznym i strategicznym, co jest ważnym problemem dla naszego kraju
w odniesieniu do coraz agresywniejszej polityki Kremla. Przyjęto politykę „uchylonych drzwi” wobec Ukrainy, w stosunku do której zadeklarowano wspieranie tamtejszych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem kraju. Podobne postanowienia
zapadły wobec Gruzji. Retoryka Rosji na ten ruch szczytu była przewidywalna i nie
odbiegała od dotychczasowych. Rosja nie wycofała się z dotychczasowej polityki
i wzmacnia swoje działania w strefie bałtyckiej oraz przy granicy białoruskiej i ukraińskiej. Postulaty polskie zostały przyjęte, ale musimy sobie zdawać sprawę, że kilka
tysięcy żołnierzy NATO nie zapewni Polsce bezpieczeństwa w razie zagrożenia ze
wschodu. Z drugiej strony istotne jest, że wojska natowskie wchodzą na stałe na
terytorium wschodniej flanki, co korzystnie wpływa na sytuację geostrategiczną naszego kraju. Od tej pory agresja skierowana na terytorium Polski oznacza agresję
przeciwko takim mocarstwom jak USA, Kanada, Niemcy. Postanowienia szczytu
warszawskiego to krok w kierunku zwiększenia sojuszniczej solidarności z krajami
sąsiadującymi z Rosją. Przed NATO stoją jeszcze wyzwania dotyczące wzmocnienia środków odstraszania, wypracowania skutecznych mechanizmów decyzyjnych
oraz zwiększenia środków pozwalających przeciwstawić się rosyjskiej tzw. koncepcji
antydostępowej, która polega na stałym rozwijaniu możliwości wojskowych w celu
uniemożliwienia szybkiego wsparcia Polski i państw bałtyckich drogą morską i powietrzną w przypadku konfliktu31.
Postanowienie o wzmocnieniu wschodniej flanki zapadły już podczas szczytu
w Walii w 2014 roku. Zakładano wówczas utworzenie stałej, ale rotacyjnej służby
31. A. Kowalczyk, Ostrożny optymizm, „Polska Zbrojna” nr 8 (844), sierpień 2016, s. 72-75.
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natowskich żołnierzy gotowych do podjęcia działania w przypadku jakiejkolwiek
agresji. Szczegółowe decyzje w tej sprawie zostały podjęte podczas szczytu NATO
w lipcu 2016 r. w Warszawie. Prezydent USA poinformował wtedy, że w ramach
programu wzmacniania regionu European Reassurance Initiative w Polsce będzie
stacjonować pancerna brygadowa grupa bojowa wraz z współpracującą z nią zadaniową brygadą lotnictwa bojowego. W ramach wzmocnionej obecności NATO
w 2017 r. zaplanowano rozmieszczenie batalionów międzynarodowych na Łotwie,
Litwie, w Estonii i Polsce. Jesienią 2016 r. polski resort obrony ustalił szczegóły pobytu
żołnierzy amerykańskich, a w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
powołano zespół zadaniowy odpowiedzialny za przygotowanie przyjęcia jednostek
amerykańskich. W styczniu 2017 r. w Żaganiu zameldowała się pancerna brygadowa
grupa bojowa, w której służą żołnierze 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 4
Dywizji Piechoty w Kolorado. Mają oni współpracować z żołnierzami z 11 Lubuskiej
Dywizji Kawalerii Pancernej. Z terenu Niemiec przetransportowano sprzęt (czołgi,
transportery opancerzone, haubice samobieżne). Jednostka ta licząca około 4 tys.
żołnierzy będzie miała do dyspozycji 400 pojazdów gąsienicowych i 900 kołowych.
Siły te, ich sprzęt i dowództwo będą stacjonowały w Żaganiu, Skwierzynie, Świętoszowie i Bolesławcu. Amerykańskie jednostki stacjonujące w Polsce wzmocni 10
Brygada Lotnictwa Bojowego, licząca około 2,2 tys. żołnierzy. Dowództwo będzie
miało swoją siedzibę w Illesheim w niemieckiej Bawarii, a w Polsce, Rumunii i na
Łotwie będą rozlokowane bazy śmigłowców. W Powidzu działa 40-osobowa grupa
amerykańskich żołnierzy z batalionu zabezpieczenia logistycznego, która ma zająć
się sprawami związanymi z przylotem Amerykanów. Do końca roku zaplanowany
jest przylot około tysiąca żołnierzy, którzy będą zakwaterowani w 33 Bazie Lotnictwa
Transportowego. Ich zadaniem będzie wsparcie z powietrza amerykańskiej brygady
stacjonującej w Żaganiu. Trwają też przygotowania do przyjazdu kolejnych pododdziałów natowskich, które w ramach wcześniejszych ustaleń będą współpracować
z wojskami państwa gospodarza i będą stale obecne w państwach wschodniej flanki.
Państwem ramowym dla batalionowej grupy bojowej w Polsce będą USA, w Estonii
– Wielka Brytania, na Litwie – Niemcy, na Łotwie – Kanada. Żołnierze batalionowej
grupy bojowej przyjadą do Polski na przełomie marca i kwietnia 2017 roku. Przygotowywana jest dla nich baza 15 Brygady Zmechanizowanej w Bemowie Piskim. Z tą
grupą wojsk będzie współpracować 1 Batalion Zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich 15 Brygady. Koordynacją działań czterech batalionów natowskich zajmie się
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międzynarodowe dowództwo dywizji, którego siedzibą będzie Elbląg, a siłami tymi
dowodził będzie polski oficer. Zasady dotyczące przyjazdu żołnierzy amerykańskich
do Polski regulują dokumenty prawne: NATO SOFA (Status of Forces Agreement),
umowa SOFA RP – USA, ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP
oraz zasadach ich przemieszczania się ich przez to terytorium. Jeżeli pobyt obcych
wojsk na naszym terytorium ma trwać dłużej niż trzy miesiące, to niezbędna staje
się dodatkowo uchwała Prezesa Rady Ministrów. Dokumenty te określają skład sił
i ich strukturę, warunki korzystania z uzgodnionych terenów i obiektów, zwolnienia
podatkowe, własność mienia, kwestie dyscypliny i jurysdykcji karnej. Jednym z postanowień warszawskiego szczytu NATO była decyzja o wzmocnieniu obecności
Sojuszu w obszarze Morza Czarnego. Podstawą tej obecności ma być międzynarodowa
brygada stacjonująca w Rumunii, do której Polska skieruje siły wielkości kompanii. W ten sposób wydzielone pododdziały polskich sił zbrojnych przyczynią się do
wzmocnienia flanki południowej32. Dla Polski ważne jest, że współpraca z NATO
odbywa się na wielu obszarach i przybiera realne kształty, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo naszego państwa.

Podsumowanie
Aktualnym problemem NATO jest strategiczna adaptacja do nowych zagrożeń i wyzwań. Konieczne jest rozwiązanie kwestii wschodniej i południowej flanki Sojuszu,
a po wydarzeniach Arabskiej Wiosny zajęcie stanowiska w sprawach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Poszukuje się skutecznych rozwiązań w rozwiązaniu problemów terroryzmu i cyberterroryzmu, należy określić kierunki polityki wobec Federacji
Rosyjskiej, uzgodnić możliwości opanowania kryzysu migracyjnego, który zachwiał
stabilnością Europy Zachodniej. Te zagadnienia wymagają odpowiedzi i określenia
metod walki, dlatego ważne jest zdefiniowanie przez Sojusz nowych zagrożeń i ocena
ich hierarchii. Jednocześnie musi zostać zachowana spójność polityki Sojuszu. Należy
zadbać o wyeliminowanie na obszarze Paktu stref podatnych na presję wojskową, czy
szantaż polityczny, który mógłby mieć miejsce w razie konfliktu globalnego. Działania
Rosji wobec Ukrainy i Gruzji zmuszają do skupienia uwagi na zagrożeniach konwencjonalnych i tworzenia koncepcji kolektywnej obrony33. Jednak nie tylko polityka

32. P. Glińska, M. Kowalska-Sendek, Żelazna flanka, „Polska Zbrojna” nr 2 (850), luty 2017, s. 12-19.
33. Strategiczne kalkulacje, „Polska Zbrojna” nr 2 (838), luty 2016, s. 96-98.
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Rosji powinna wzmóc czujność NATO, ale również działania Chin i podnoszenie
przez nie zdolności militarnych. Kolejnym ważnym problemem do rozwiązania dla
NATO jest udział w walce z Państwem Islamskim, co wymaga zwiększenia środków
i sił na ten cel. Sojusz nadal nie wypracował skutecznej strategii zwalczania kalifatu.
Zagrożeniem europejskiego bezpieczeństwa jest także problem niekontrolowanej
migracji. Trudno ustalić granice, w jakim stopniu jest on typowym dla współczesnego
świata problemem humanitarnym, a w jakiej skali wiąże się bezpieczeństwem europejskim. Inicjatywy mające pomóc w rozwiązaniu poważnego również dla Unii Europejskiej problemu uchodźców przyczyniły się do utworzenia planu Active Endeavour,
który w 2016 r. został przekształcony w misję Sea Guardian. Misja wspiera unijną
operację Sophia, której zadaniem jest zwalczanie przemytu ludzi oraz walka z kryzysem migracyjnym na Morzu Śródziemnym34. Przed Sojuszem stoi także konieczność
dokładnego ustalenia relacji NATO z USA, ponieważ bez tego mocarstwa niemożliwe
jest dziś przeprowadzenie jakiejkolwiek poważnej operacji militarnej. W dyskusjach
nad koncepcją NATO kładzie się nacisk nie tylko na prowadzenie skutecznej polityki
odstraszania, ale równie na skuteczne zapobieganie i przeciwdziałanie przenikaniu
zagrożeń na terytorium państw członkowskich. W obliczu rozwoju broni masowego
rażenia, terroryzmu, nasilającej się wojny propagandowej, niekontrolowanej migracji,
zagrożeń hybrydowych, rywalizacji o surowce energetyczne ważne dla Sojuszu staje
się zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obywatelom państw członkowskich35.

Streszczenie
Rola NATO w stanowieniu ładu pokojowego we współczesnym świecie
NATO jest związkiem wolnych państw zjednoczonych w dążeniu do zachowania
bezpieczeństwa poprzez udzielanie wzajemnych gwarancji. Oparty na wartościach
demokracji i poszanowaniu prawa Sojusz kolektywnie działa na rzecz utrwalenia
pokoju w Europie. Żadne z państw członkowskich nie musi polegać wyłącznie na
własnych siłach militarnych, aby sprostać wyzwaniom w zapewnieniu bezpieczeństwa
narodowego. Transformacja europejskiego środowiska politycznego i strategicznego
wywarła wielki wpływ na Sojusz i przeorientowanie jego polityki w zakresie stanowienia pokoju w tym regionie. Oparte na dialogu, współpracy, utrzymywaniu wspólnego

34. https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Active_Endeavour, stan na dzień 31.01.2017 r.
35. Forum dialogu, „Polska Zbrojna” nr 7 (843), lipiec 2016, s. 14-20.
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potencjału wojskowego ramy bezpieczeństwa dają gwarancję stabilizacji, która jest
podstawą przyszłości Europy.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, zimna wojna, powojenny ład
polityczny, stabilizacja, dialog i współpraca, traktat, flanka wschodnia, koncepcja
strategiczna.

Summary
NATO’s role in making order of peace in contemporary world
North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an association of free countries which are
united to ensure security by providing mutual guarantees. Alliance is based on the values
of democracy and respect for the rights and collectively works for the consolidation of
peace in Europe. None of the members of the Alliance do not have to rely on their own
military forces to meet the challenges in ensuring national security. The transformation
of the european political and strategic environment had a great influence on the Alliance
and reorientation of its policy in the making peace in the region. Based on dialogue,
cooperation, maintaining a common military potential the security frames guarantee
stability, which is the basis for the future of Europe.
Keywords: International security, the Cold War, post-war political order, stabilization,
dialogue and cooperation, treaty, flank eastern, strategic concept.
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Polityka (pro)rodzinna w krajach Unii
Europejskiej. Instrumenty i rozwiązania
Radosław Kamiński1

Wprowadzenie
Zarówno w przeszłości, jak i obecnie rodzina pełni istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i państwa, stanowiąc jednocześnie ważny czynnik rozwoju społecznego. Jednymi
z najważniejszych jej funkcji są funkcje: prokreacyjna i socjalizacyjna, które realizują się
poprzez przyjście na świat potomstwa, a następnie wprowadzenie dziecka w świat kultury
danego społeczeństwa i przygotowanie go do samodzielnego pełnienia różnych ról społecznych. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozpoczętych w nr 1/2017 czasopisma
rozważań, a jego celem jest zaprezentowanie rozwiązań, które mają zastosowanie w różnych modelach polityki społecznej, realizowanej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Instrumenty polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej
Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej krajów UE są w zasadzie zbieżne,
a spośród najistotniejszych problemów w szczególny sposób należy zwrócić uwagę na:
– starzenie się ludności (jako rezultat wydłużania się ludzkiego życia i ograniczenia
dzietności),
– zmiany form i struktury rodziny (co w znaczący sposób wpływa na materialne i wychowawcze warunki życia dzieci; wpływ na solidarność i zobowiązania
rodzinne),
– zmiany w sferze pracy zmiany w sferze pracy (przede wszystkim uelastycznienie
rynku pracy, przemienne rynki pracy przekładające się na nierówność w dostępie
do pracy; ograniczenie wpływów podatkowych rodzące negatywne skutki dla
finansów publicznych),
– wpływ globalizacji (priorytet dla wzrostu gospodarczego – kosztem wydatków publicznych; wzrost międzynarodowych zależności – potrzeba nowych rozwiązań;
wzrost oczekiwań co do rozwoju kapitału ludzkiego (zasoby pracy, dostosowanie
do wymagań gospodarki opartej na wiedzy)2.
1.	Dr Radosław Kamiński, adiunkt w Instytucie Ekonomii – Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
2.	Zob.: B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje w polityce rodzinnej UE, [w:] Polityka rodzinna
w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Biuletyn RPO, Warszawa 2009, s. 19 i nast.
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Pomimo tego, realizacja polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej pozostaje
w gestiach poszczególnych państw i często w znaczący sposób różni się między sobą.
Jak jednak zauważa A. Durasiewicz „łączy je wspólny wyznacznik – głównym zadaniem państwa jest wszechstronne działanie ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb
rodziny (…) oraz realizacja celów tj.:
– tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin przede wszystkim poprzez zawieranie małżeństw,
– realizacja planów prokreacyjnych,
– tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie
jako czynnik poprawy jakości kapitału ludzkiego,
– pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach; ubogim, wielodzietnym, niepełnym,
– tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych i zapewnienie
trwałości rodziny”3.
Synteza obowiązujących rozwiązań w krajach UE oraz powiązanie modeli polityki
rodzinnej z modelami welfare state według G. Esping-Andersena w kontekście świadczeń funkcjonujących w jej obrębie, pozwalają na ich kategoryzację jako świadczeń:
– bezpośrednich (pieniężnych nierekompensacyjnych)
• zasiłek związany z urodzeniem dziecka,
• świadczenia finansowe związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
• zasiłki rodzinne,
• dodatki na opiekę nad dzieckiem,
• pomoc w spłacie zobowiązań (np. w związku z zakupem nieruchomości na
cele mieszkaniowe),
• dodatki mieszkaniowe dla rodzin z dziećmi,
• specjalny zasiłek dla dzieci w wieku szkolnym związany z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego,
– pośrednich (rzeczowych i w formie usług nierekompensacyjnych)
• bezpłatną opiekę zdrowotną dla matek i dzieci,
• oferowanie młodym matkom elastycznych godzin pracy lub „pracy z domu”,
• powszechny dostęp do żłobków i przedszkoli za przystępną opłatą,
• ułatwienia w dostępie do mieszkania,

3.	A. Durasiewicz, Instrumenty polityki rodzinnej, „Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne”
nr 1/2009, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, s. 69.
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• dni wolne przeznaczone na opiekę nad dzieckiem,
• otoczenie szczególną opieką rodzin wielodzietnych,
• darmowe lub tanie podręczniki szkolne,
• system stypendialny dla zdolnych uczniów,
– i demnizacyjnych (pieniężnych rekompensacyjnych)
• urlop macierzyński i rodzicielski,
• podatkowa ulgę na dzieci,
• wyższa ulga np. na trzecie i kolejne dziecko,
• zniżki na korzystanie ze środków komunikacji.

Polityka rodzinna w ujęciu porównawczym. Wybrane
modele polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej
Polityki rodzinne poszczególnych krajów oraz dedykowane świadczenia pozostają
w ścisłej korelacji z warunkującymi je modelami polityki społecznej, choć zauważalne
jest „ponadmodelowe” wspieranie wszelkich aspektów związanych z dzietnością.
Trudno się zresztą dziwić, skoro wskaźniki dzietności w żadnym z krajów nie osiągnęły poziomu tzw. odtwarzalności pokoleniowej (patrz: tabela poniżej).
Tabela 1. Wskaźnik dzietności w krajach Unii Europejskiej w 2001 i 2014 roku
Kraj/UE
Unia Europejska
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia

Wskaźnik dzietności
w roku 2001
1,46
1,33
1,67
1,21
1,46
1,57
1,15
1,74
1,32
1,73
1,90
1,25
1,24
1,71

Wskaźnik dzietności
Zmiana 2014/2001
w roku 2014
1,58
+0,12
1,47
+0,14
1,74
+0,07
1,53
+0,32
1,46
0,00
1,31
-0,26
1,53
+0,38
1,69
-0,05
1,54
+0,22
1,71
-0,02
2,01
+0,11
1,30
+0,05
1,32
+0,08
1,71
0,00

129

Polityka (pro)rodzinna w krajach Unii Europejskiej…

Kraj/UE
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Wskaźnik dzietności
w roku 2001
1,94
1,29
1,66
1,31
1,48
1,35
1,31
1,45
1,27
1,20
1,21
1,57
1,31
1,63
1,25

Wskaźnik dzietności
Zmiana 2014/2001
w roku 2014
1,94
0,00
1,63
+0,34
1,50
-0,16
1,44
+0,13
1,42
-0,06
1,47
+0,12
1,32
+0,01
1,23
-0,22
1,52
+0,25
1,37
+0,17
1,58
+0,37
1,88
0,31
1,44
+0,13
1,81
+0,18
1,37
+0,12

Źródło: opracowano na podstawie: Dzietność w Polsce i w Europie, na: http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/dzietnosc-w-polsce-i-europie-wg-eurostatu-im-wyzsze-place-tym-wiecej-dzieci,32851.
html, dostęp: 02.01.2017 r.

Badania dowodzą, że na niski wskaźnik urodzeń wpływ mają przede wszystkim
sytuacja ekonomiczna, zachodzące zmiany społeczne, czynniki naturalne, bezrobocie
i migracje4. Jak zauważa I. Kotowska, „różne modele polityki społecznej, określane
przez typ welfare state, wpływają na przebieg życia jednostek, sprzyjając lub utrudniając
zdobycie samodzielności ekonomicznej, założenie rodziny i wychowywanie dzieci.
Determinują działania instytucji, które w różnym stopniu są dostosowywane do dokonujących się zmian społecznych i kulturowych, w tym zwłaszcza rosnącej aktywności
ekonomicznej, zmian percepcji społecznych ról płci czy organizacji życia w rodzinie”5.
Jeden z najwyższych w Europie wskaźników dzietności posiada Wielka Brytania (1,71 –
1998; 1,63 – 2002; 1,82 – 2006; 1,92 – 2010; 1,81 – 2014). Sytuacja taka spowodowana jest
w dużej mierze zjawiskiem imigracji (dla przykładu mieszkające na wyspach brytyjskich
Polki rodzą średnio ponad dwoje dzieci, a w Polsce współczynnik dzietności wynosi zaled4.	Por. M. Mynarska, [w:] I. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków.
Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014, s. 19.
5. I. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce…, s. 42.

130

Radosław Kamiński

wie 1,32; podobnie wygląda to w innych grupach imigrantów). Nie bez znaczenia są jednak
nakłady, jakie ten kraj ponosi na politykę prorodzinną. Zgodnie z danymi podanymi przez
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w 2009 roku Wielka Brytania przeznaczyła na wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci aż 3,6% PKB. Zdecydowaną większość
tej kwoty (prawie 60%) stanowi transfer pieniężny przekazywany bezpośrednio rodzinie,
zaś zdecydowanie mniejsza część przeznaczona jest na usługi publiczne (1,1% PKB)6.
Istotnym elementem polityki rodzinnej są rozwiązania sprzyjające decyzjom
prokreacyjnym oraz możliwości pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. W Wielkiej Brytanii urlop macierzyński przysługuje kobietom, które do
15 tygodnia przed urodzeniem dziecka przepracowały u jednego pracodawcy, co
najmniej 26 tygodni oraz zarabiały nie mniej niż odpowiednik 125 euro tygodniowo.
Trwa on 52 tygodnie, z czego płatnych jest 39 tygodni (Statutory Maternity Pay)7,
a w jego trakcie obowiązuje ochrona miejsca pracy kobiety. Kobiety, które nie spełniają kryteriów otrzymania zasiłku macierzyńskiego, otrzymują zasiłek macierzyński
wypłacany ze środków publicznych (Maternity Allowance)8. Kobiety, które nie mają
uprawnień także do tego systemu mogą korzystać ze świadczenia (Incapacity Benefis)9
wypłacanego przez 6 tygodnie przed i 14 dni po urodzeniu dziecka. Ojcu dziecka
przysługuje natomiast dwutygodniowy płatny urlop rodzicielski (Statutory Paternity Leave)10. Jednocześnie każdy z rodziców ma prawo do wykorzystania w ciągu
5 lat od urodzenia dziecka 13 tygodni bezpłatnego urlopu. Od 2003 roku rodzicom
wychowującym małe dzieci przysługuje prawo do zwrócenia się do pracodawcy o redukcję czasu pracy bądź skorzystanie z elastycznych form czasu pracy. Zauważyć
również należy, że dość powszechne w Wielkiej Brytanii są przykłady angażowania się firm w pomoc pracownikom w zapewnieniu dzieciom opieki, na przykład
poprzez partycypację w kosztach takiej opieki, a nawet prowadzenie zakładowych
placówek opieki nad dzieckiem11. Kolejnym aspektem brytyjskiej polityki rodzinnej

6.	A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach
Unii Europejskiej, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych (OT617), Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 22.
7. Zob.: https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/overview, dostęp: 02.01.2016 r.
8. Tamże.
9. Zob.: https://www.gov.uk/incapacity-benefit, dostęp: 02.01.2016 r.
10. Zob.: https://www.gov.uk/paternity-pay-leave/overview, dostęp: 02.01.2016 r.
11. Zob.: B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje..., s. 90.
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jest tworzenie warunków rozwoju młodego pokolenia. Przede wszystkim mają temu
sprzyjać świadczenia pieniężne przysługujące na każde dziecko. Ich wysokość jest
corocznie waloryzowana i zwolniona od podatku. W Wielkiej Brytanii funkcjonują
trzy rodzaje takich świadczeń. Najpopularniejszym jest Child Trust Fund12 polegający
na otwarciu rachunku bankowego z chwilą urodzenia dziecka z początkową wpłatą
250-500 funtów. Wpłat na ten rachunek może dokonywać każdy, jednak jest od zablokowany do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat13. W Wielkiej Brytanii nie ma
specjalnych ulg podatkowych dla rodzin wychowujących dzieci a fiskalną preferencją
stanowi zerowa stawka VAT na artykuły dziecięce. Formą pomocy ze strony państwa
jest także bezpłatna opieka lekarska oraz bezpłatne lekarstwa dla matki i dziecka a dla
rodzin w trudnej sytuacji materialnej dodatek mieszkaniowy zależny od kryterium
dochodowego. Ponadto rodzice dzieci w wieku 3-4 lat mają możliwość korzystania
z organizowanej przez samorządy lokalne bezpłatnej opieki nad dzieckiem przez
15 godzin tygodniowo (3 godziny dziennie) przez 38 tygodni roku szkolnego. Opieka
powyżej tego kryterium jest płatna, ale rodziny nieprzekraczające określonego progu
dochodowego mogą otrzymać zwrot części tych kosztów. Lata opieki nad dzieckiem
w domu są także uwzględniane w przypadku nabywania uprawnień do emerytury14.
Zarówno w opinii specjalistów (badaczy, polityków), jak i osiąganych wymiernych
efektów, jeden z najlepszych i wzorcowych przykładów polityki rodzinnej stanowi
polityka francuska. Jest ona ukierunkowana przede wszystkim na zwiększenie liczby
urodzeń oraz zapewnienie integracji społecznej. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2009 roku Francja wydawała z budżetu państwa na
politykę rodzinną największe kwoty spośród wszystkich krajów wysokorozwiniętych,
czyli ponad 3,7% PKB, zarówno w formie ulg podatkowych, bezpośrednich świadczeń
pieniężnych, jak i finansowania zastępczych form opieki nad dziećmi w wieku poniżej
lat 615. Efektem tej polityki jest najwyższy w Unii Europejskiej wskaźnik dzietności na
poziomie 2,07 (czyli bardzo bliski stopie zastąpienia (2,1), przekładający się na bardzo
dobrą – jak na warunki europejskie – sytuacją demograficzną Francji16.
12. Zob.: https://www.gov.uk/child-trust-funds/overview, dostęp: 02.01.2016 r.
13. Zob.: B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje..., s. 92.
14. A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia..., s. 21.
15. Tamże, s. 12.
16.	Zob. szerzej: Bilan démographique 2015. Le nombre de décès au plus haut depuis l’après-guerre, na:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908103?sommaire=1912926, dostęp: 30.12.2016 r.
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Z rozwiązań francuskich na uwagę zasługują przede wszystkim rozwiązania polityki
rodzinnej sprzyjające decyzjom prokreacyjnym oraz godzeniu ról zawodowych z rodzinnymi i to właśnie one zdają się mieć kluczowe znaczenie, przy czym parasol ochronny
sięga zdecydowanie dalej. Kobiety we Francji znajdują się pod szczególną opieką, co
przekłada się m.in. na obowiązek dokonywania okresowej oceny stanu zdrowia, a w przypadku ponoszenia jakiekolwiek kosztów z tego tytułu, następuje ich częściowa lub pełna
rekompensowane, przy czym hospitalizacja związana z ciążą jest całkowicie bezpłatna17.
Wymiar urlopu macierzyńskiego jest we Francji uzależniony jest od tego, które
dziecko rodzi kobieta i wynosi od 16 tygodni w przypadku pierwszego dziecka, do
26 tygodni w przypadku urodzenia trzeciego dziecka i następnych, a w przypadku
ciąży mnogiej wydłuża się do 48 tygodni. Zasiłek macierzyński wynosi 100% zarobków netto, przy czym jest ograniczony dolną i górną granicą. 10-dniowy urlop do
wykorzystania w ciągu 4 miesięcy od urodzenia dziecka przysługuje również ojcu
dziecka, który w jego trakcie uzyskuje zasiłek na analogicznych zasadach jak matka na
urlopie macierzyńskim. Obojgu rodzicom przysługuje też urlop rodzicielski do czasu
ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia, przy czym może być wykorzystany
w całości lub w częściach. Przysługuje on jednak dopiero na drugie i dalsze dziecko.
Kryterium uprawniającym do urlopu jest odpowiedni okres aktywności zawodowej.
Po takim urlopie rodzicielskim rodzic ma prawo powrócić do poprzedniej lub podobnej pracy u tego samego pracodawcy, jak pokazuje praktyka korzystają z niego
głównie kobiety18. System francuski przewiduje również rozwiązania, których celem
jest pomoc matkom, które po urlopie rodzicielskim chcą wrócić do pracy poprzez
częściową rekompensatę zatrudnienia wykwalifikowanej opieki nad dziećmi do lat
6 lub do lat 20 w przypadku poważnej choroby, a także instytucjonalnej opieki nad
dziećmi w wieku od 2 do 6 lat. Ma ona charakter uniwersalny i jest finansowana
ze środków publicznych, a dzieci mogą korzystać z niej bezpłatnie w „godzinach
szkolnych” (8.30-16.30). Poza tym świadczone są odpłatne usługi przed i po tych
godzinach oraz w okresie wakacji szkolnych19.
Tworzenie warunków rozwoju młodego pokolenia we Francji wspomagają pieniężne świadczenia rodzinne o charakterze uniwersalnym, czyli wypłacane bez względu
na osiągane dochody, uzupełniane przez świadczenia oparte na kryterium dochodo17. Zob.: B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje..., s. 98.
18. A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia…, s. 12.
19. Zob.: B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne tendencje..., s. 103.
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wym20. Mają one na celu rekompensatę kosztów wychowania dzieci oraz zapewnienie
im wsparcia. Ograniczenie środków o charakterze uznaniowym zapewnia przejrzystość tej polityki. Podstawowym instrumentem wspierania rodziny w ponoszeniu
kosztów utrzymania dzieci są zasiłki rodzinne. Jest to świadczenie uniwersalne a warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego o charakterze uniwersalnym jest posiadanie
przez rodzinę co najmniej dwojga dzieci w wieku do lat 20 zamieszkałych na terenie
Francji, o ile dochód uzyskiwany przez dziecko nie przekracza 55% płacy minimalnej.
Rodzinom przysługuje również jednorazowy zasiłek z tego tytułu na dzieci w wieku
6-18 lat Jego wypłata związana jest z kryterium dochodowym, a samotni rodzice
otrzymują zasiłek dla samotnych rodziców, gwarantujący dochód minimalny21.
Instrumentem polityki rodzinnej we Francji jest również system podatkowy, który
preferuje wielodzietne rodziny. Każdemu członkowi rodziny przypisany jest tak zwany
„iloraz rodzinny”, od którego oblicza się części fiskalne przez te z kolei dzielony jest
całkowity dochód rodziny a jego wynik to dochód do opodatkowania. Przekłada się to
na naliczenie niższego podatku w przypadku posiadania większej liczby dzieci. Poza
tym istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków związanych z wychowaniem
i wykształceniem dziecka oraz ulga dla osób wykonujących pracę zawodową w domu,
co jednocześnie umożliwia im sprawowanie opieki nad dziećmi. Duże rodziny są
wspomagane także przy pomocy Karty Licznej Rodziny, uprawniającej do zniżek
komunikacyjnych, wejść do muzeów, kin, obiektów sportowych, są także honorowane
przez niektóre firmy handlowe22.
Wielodzietność premiowana jest również we francuskim systemie emerytalnym.
Przy określaniu uprawnień emerytalnych w publicznym systemie emerytalnym, matce
wychowującej dziecko, przez co najmniej 9 lat doliczane są 2 lata składkowe na każde
dziecko. Rozwiązanie to ma zastosowanie niezależnie od tego, czy matka wcześniej
pracowała i opłacała składki emerytalne. Rodzice, którzy wychowywali przynajmniej
trójkę dzieci przez okres minimum 9 lat do osiągnięcia przez dzieci wieku 16 lat,
uzyskują do 10% zwiększenia wartości świadczenia emerytalnego. Rodzicom, którzy mają prawo do świadczenia rodzinnego i dochód poniżej progu dochodowego,
20.	Zob. szerzej: Prestations familiales: présentation, na: http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
familles-enfance/droits-et-aides/petite-enfance-aides-sociales-et-financieres/article/prestations-familiales-presentation, dostęp: 30.12.2016 r.
21. A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia..., s. 12.
22. Tamże.
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przysługuje dodatkowo składka wpłacana z budżetu państwa do publicznego systemu
emerytalnego za okresy pozostawania poza pracą lub pracy w niepełnym wymiarze
w związku z opieką nad dzieckiem23.
Przedstawicielem modelu skandynawskiego (socjaldemokratycznego wg
G. Esping-Andersena)24 polityki społecznej jest Szwecja, której udział wydatków
publicznych na politykę prorodzinną jako procent PKB, należy do najwyższych w Europie. W 2009 roku Szwedzi przeznaczyli na ten cel 3,5%, co daje im trzecie miejsce
pośród krajów OECD zaraz po Francji i Wielkiej Brytanii25. Jeśli chodzi o dzietność
to Szwecja do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia plasowała się zdecydowanie poniżej średniej dla krajów Europy zachodniej, co przełożyło się na zmianę
podejścia do sposobu prowadzenia polityki rodzinnej, co dało oczekiwane rezultaty,
w wyniku czego obecnie współczynnik dzietności dla Szwecji wynosi 1,8826 i należy
do najwyższych w Europie.
W Szwecji polityka rodzinna skierowana jest na ułatwienie rodzicom łączenia obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Służy temu przede wszystkim długi płatny
urlop rodzicielski. Trwa on 480 dni na każde dziecko. Urlop może być wykorzystany
najwcześniej 60 dni przed planowanym porodem i w całości wykorzystany aż do
osiągnięcia przez dziecko ośmiu lat życia. Podstawowym warunkiem uprawniającym
do uzyskania prawa do świadczenia macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz okresowego zasiłku rodzicielskiego jest posiadanie statusu pracownika lub samozatrudnionego. Niezwykle interesujące jest rozwiązanie, które pozwala na wydłużenie urlopu
rodzicielskiego nawet o rok, jeśli kolejne dziecko urodzi się w ciągu 30 miesięcy od
urodzenia poprzedniego27. Wszystkie dzieci od roku do lat sześciu maja zapewnioną
– częściowo odpłatną – opiekę w żłobku lub przedszkolu. Prawa do uczęszczania do
placówek nie posiadają natomiast dzieci obojga bezrobotnych rodziców. Każde dziecko
do ukończenia 16 roku życia uprawnione jest – bez względu na dochody rodziny – do
23. Tamże, s. 14.
24.	Zob. szerzej: G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, New Jersey 1990, s. 13
i nast., na:http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1134169.files/Readings%20on%20Social%20
Democracy/Esping%20Anderson%20-%20THe%20Three%20Worlds%20of%20Welfare%20Capitalism.pdf, dostęp: 03.01.2017r.
25. A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia..., s. 17.
26.	
Dzietność w Polsce i w Europie, na: http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/dzietnosc-w-polsce-i-europie-wg-eurostatu-im-wyzsze-place-tym-wiecej-dzieci,32851.html, dostęp: 02.01.2017r.
27. A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia..., s. 18.
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otrzymywania zasiłku (ustawowo przysługuje on również rodzinie królewskiej)28.
W szwedzkim systemie podatkowym nie istnieją natomiast ulgi dla rodzin posiadających dzieci, natomiast zasiłki rodzinne oraz zasiłki gwarantujące minimalny dochód
z pomocy społecznej są nieopodatkowane29. Opieka zdrowotna w Szwecji finansowana
jest z podatków i zapewniana wszystkim mieszkańcom, dlatego tez również dla matek
jest bezpłatna. Funkcjonuje obowiązkowy system ubezpieczenia rodzicielskiego dla
ludności pracującej osiągającej wynagrodzenia oraz pobierającej świadczenia. Składki
emerytalne za okres opieki nad dzieckiem opłacane są z budżetu państwa30.
Skandynawski model – w tym wypadku rozwiązania szwedzkie – jest w zasadzie
jedynym modelem welfare state, który sprzyja ekonomicznemu modelowi rodziny,
z dwojgiem pracujących rodziców sprzyjając – jak stwierdza I. Kotowska – „rozpowszechnianiu się rodzin praktykujących dual earner – dual carer model poprzez
promowanie partnerstwa w rodzinie i wprowadzanie stosownych rozwiązań, dotyczących łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi przez oboje rodziców”31.
Rozwiązania typowe dla modelu śródziemnomorskiego (wg innych koncepcji: południowoeuropejskiego) polityki rodzinnej stosowane są we Włoszech. Podkreślić przy
tym należy fakt, że Włochy to kraj, w którym wszelka promocja partnerskich relacji
w rodzinie nie spotyka się z akceptacją społeczeństwa. Wskaźnik dzietności dla Włoch
w 2014 roku wynosił 1,3732. Jest to oczywiście współczynnik absolutnie niezadawalający, ale jeśli przyjmiemy, że jego determinantem są aspekty ekonomiczne, a weźmiemy
pod uwagę fakt, że na politykę rodzinną Włochy przeznaczają zaledwie 1,5% PKB,
to wynik ten staje się zrozumiały. Kategorią objętą szczególną ochroną w systemie
polityki rodzinnej są rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, które mogą uzyskać
dodatkowe lub zwiększone świadczenia pieniężne z tytułu opieki nad takim dzieckiem.
Pracująca matka, która urodziła dziecko może liczyć na urlop opcjonalnie na miesiąc
lub na dwa miesiące przed przewidywana datą porodu i odpowiednio przez trzy lub
cztery miesiące po porodzie. Dodatkowo ojciec dziecka może wykorzystać miesiąc
28. Tamże.
29.	B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Głogosz, Ogólne kierunki zmian w polityce rodzinnej
krajów Unii Europejskiej, [w:] Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski,
„Biuletyn RPO. Materiały nr 67. Zeszyty naukowe”, Warszawa 2009, s. 122.
30. A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia..., s. 19.
31. I. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce…, s. 42-43.
32. Dzietność w Polsce…, dostęp: 02.01.2017 r.
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urlopu rodzicielskiego na swój wniosek, jeżeli nie korzysta z niego matka. Urlop ten
jest płatny w wysokości 80% wynagrodzenia przez pierwsze pięć miesięcy i 30% wynagrodzenia w dodatkowym, szóstym miesiącu urlopu33. Wszystkie matki z dziećmi
do lat 8 są uprawnione do urlopu wychowawczego w wysokości dziesięciu miesięcy,
jednak za zgodą pracodawcy może on zostać wydłużony, ale wówczas nie można pracować w niepełnym wymiarze czasu. W okresie pierwszych 6 miesięcy urlopu, ale nie
później niż do ukończenia przez dziecko 3 lat przysługuje zasiłek w wysokości 30%
wynagrodzenia. Dodatkowo ojciec może korzystać, z co najmniej 3 miesięcy urlopu
wychowawczego i wtedy urlop w całości może trwać 11 miesięcy. Opieka przedszkolna
we Włoszech jest zróżnicowana i płatna jednak w niektórych regionach kraju brak
chętnych do korzystania z niej. Zasiłki rodzinne przysługują w ramach pracowniczego
ubezpieczenia społecznego, a ich wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu
w rodzinie i liczby dzieci. We Włoszech do ulgi prorodzinnej uprawnieni są w danym
miesiącu podatnicy, których małżonkowie oraz dzieci nie uzyskały w roku podatkowym
dochodu brutto przekraczającego łącznie od początku roku 2840,51 euro34. Jednak od
należnego podatku można odliczyć ściśle określone w prawie wydatki na rzecz swoich
dzieci. Opieka zdrowotna dla dzieci do ukończenia 6 roku życia jest całkowicie bezpłatna
rodzice starszych wnoszą stałą opłatę zryczałtowaną. Podobnie w okresie ciąży i porodu
usługi medyczne są częściowo odpłatne35.
Jako ostatni z przykładów polityki rodzinnej przedstawiony zostanie przykład Republiki Czeskiej, jako jednego z nowych członków Unii Europejskiej i kraju, w którym
część rozwiązań sięga poprzedniego ustroju. Współczynnik dzietności wynosi 1,53
i w stosunku do roku 2001 charakteryzuje się największym przyrostem w całej UE
(+0,38)36. Z całą pewnością niebagatelny wpływ miały wprowadzone od 1 stycznia
2008 r. zmiany zasad obowiązujących w polityce rodzinnej. Polityka rodzinna Czech
koncentruje swoje działania przede wszystkim na udzielaniu wsparcia najuboższym,
zwiększeniu zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne i promowaniu równych szans
33.	M. Kocik, Europejskie modele polityki rodzinnej wobec wyzwań demograficznych, „Problemy polityki
społecznej. Studia i dyskusje”, nr 9/2006, s. 102.
34.	Zob. również: A. Durasiewicz, Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów – rekomendacje dla Polski, [w:] K. Głąbicka, M. Kubiak (red.), Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie, Gdańsk 2013, s. 143.
35. B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Głogosz, Ogólne kierunki..., s. 132.
36. Dzietność w Polsce…, dostęp: 02.01.2017 r.
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osób obciążonych obowiązkami rodzinnymi na rynku pracy. Istotnym priorytetem
w nowych zasadach jest zwiększanie zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne
i promowanie równych szans osób obciążonych obowiązkami rodzinnymi na rynku
pracy37. Republika Czeska przeznaczyła na politykę rodzinną w 2009 r. 1,8% PKB38.
Urlop macierzyński w Republice Czeskiej trwa 28 tygodni po urodzeniu jednego
dziecka lub 37 tygodni w przypadku ciąży mnogiej i jest on płatny w wysokości
60% ostatniej pensji matki. Natomiast płatny urlop wychowawczy może trwać do
ukończenia przez dziecko 4 roku życia i należy zaznaczyć, że jest to najdłuższy na
świecie płatny urlop wychowawczy. Sytuacja ta powoduje, że ponad 70% czeskich
matek pozostaje w domu opiekując się dzieckiem po ukończeniu przez nie drugiego
roku życia jednak, co jest ważne pomimo długiej przerwy zazwyczaj powracają one
do pracy zawodowej a odsetek kobiet pozostających w domu jest niewielki. Sprzyja
temu również ochrona miejsca pracy osoby przebywającej na urlopie wychowawczym,
która jest obowiązkowa przez 3 lata. Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać
obydwoje rodzice i może on zostać przerwany w dowolnym momencie lub opiekę
nad dzieckiem może przejąć drugie z rodziców. Wymiana taka może następować
wielokrotnie a miejsca pracy obydwojga rodziców są w tym czasie chronione. Urlop
wychowawczy rodziców może trwać również jednocześnie, jednak wówczas zasiłek
wychowawczy przysługuje tylko jednemu z nich39.
Polityka rodzinna Czech przewiduje także zapomogę na dziecko urodzone w rodzinie, w której całkowity dochód nie przekracza aktualnej wartości minimum socjalnego pomnożonej przez współczynnik 2,4, natomiast kobiecie, która utraciła część
zarobków w związku z przesunięciem do lżejszej i gorzej płatnej pracy w okresie
od 6 tygodnia przed porodem do 9 miesiąca po porodzie przysługuje wyrównanie
finansowe. Na dziecko w rodzinie o dochodzie nieprzekraczającym 2,4-krotności
minimum socjalnego przysługuje zasiłek zależny od wieku dziecka40.
Opieka pozarodzinna nad dziećmi w Republice czeskiej nie jest rozwinięta w wystarczającym zakresie, co jest zresztą charakterystyczne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej Potrzeby, jakie istnieją w tym zakresie są znacznie wyższe niż możliwości
ich zaspokojenia, a sektor prywatny, wciąż jeszcze słabo rozwinięty oferuje usługi
37.
38.
39.
40.
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bardzo kosztowne. Dane Eurostatu wskazują Republikę Czeską, jako kraj o najniższym
w Unii wskaźniku pozarodzinnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 341.
Od 1 stycznia 2005 r. nie ma już w Czechach kwoty wolnej od podatku przysługującej na dziecko pozostające na utrzymaniu rodziców mogą jedynie oni odpisać
sobie od podatku określoną rocznie kwotę. Kobiety, które wychowały dzieci, nabywają
prawo do wcześniejszej emerytury jednak Czechy wycofują się z rozwiązań wiążących
politykę prorodzinną z uprawnieniami emerytalnymi, ponieważ pomimo ich istnienia
dzietność w Czechach nie poprawia się42.

Podsumowanie
W niniejszym artykule dokonano prezentacji wybranych instrumentów polityki rodzinnej
realizowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej, ściśle związanych z określonym
modelem polityki społecznej. Bez względu na uwarunkowania ekonomiczno-kulturowo-polityczne wskazać należy, że podstawowym celem tych polityk jest zapewnienie
tzw. prostej zastępowalności pokoleniowej. Państwa europejskie starzeją się i trend ten
ma charakter trwały. Z całą pewnością należy stwierdzić, że utrzymująca się niezadawalająca sytuacja demograficzna, będzie w dłuższej perspektywie prowadzić do braku
równowagi pomiędzy kolejnymi pokoleniami, starzeniem się społeczeństwa a tym samym
do zmniejszenia liczby osób w wieku produkcyjnym i pracujących. Konsekwencją tego
będzie pogorszenie się możliwości rozwoju ekonomicznego oraz jakość życia oraz rosnąca
fiskalizacja państwa. W skrajnym przypadku na przestrzeni najbliższych kilku dziesięcioleci może to grozić poważnymi konsekwencjami, włącznie z utratą narodowego bytu
biologicznego oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Mające zastosowanie
w niektórych krajach polityki rodzinne ukierunkowane na podwyższenie wskaźnika
dzietności mogą stanowić przykład i wzorzec rozwiązań dla innych, choć jednak trudno
przypuszczać aby okazały się wystarczające dla przeciwdziałania temu niekorzystnemu
zjawisku. Trudno jednak podważyć stwierdzenie, że istnieje pilna potrzeba odnowy demograficznej, czyli wdrożenia działań, które będą systematycznie poprawiać liczebne relacje
międzypokoleniowe, co powinno oznacza politykę rodzinną prowadzącą do trwałego
wzrostu liczby urodzeń. Dla określenia priorytetów takiej polityki wzorzec stanowić mogą
przekłady państw członkowskich UE, które niskiej dzietności zdołały się przeciwstawić

41. Europe’ shortage of childcare facilities, „Social Agenda”, nr 19/2008, s. 18.
42. A. Dragan, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia..., s. 7.
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(przede wszystkim Francja, Szwecja oraz Wielka Brytania). Wydaje się być pewnikiem, że
najważniejszym determinantem jest bezpieczeństwo materialne rodziców oraz określone
instrumenty. Uzupełnienie winna stanowić polityka mieszkaniowa mająca na celu zapewnienie rodzinom odpowiednich warunków bytowych. Nie ulega wątpliwości, że głównym
ekonomicznym beneficjentem tego, że rodzą się dzieci, nie jest rodzina, lecz państwo.
I to państwo właśnie powinno traktować dzieci, jako kapitał społeczny, który w dłuższej
perspektywie czasowej przyniesie wymierne korzyści i jego przetrwanie. Przedstawione
powyżej rozwiązania funkcjonujące w politykach rodzinnych kilku państw pokazują, że
nie ma jednego skutecznego przepisu na sukces w tej dziedzinie. Aby prowadzona przez
państwo polityka prorodzinna odniosła pożądany skutek, potrzebne są skoordynowane
działania w obszarze całej polityki społecznej i gospodarczej.

Streszczenie
Polityka (pro)rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Instrumenty i rozwiązania
Artykuł przedstawia i analiza niektóre aspektów polityki rodzinnej w wybranych
krajach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań,
który mogłyby zostać adoptowane w warunkach porównywalnych także w Polsce.
W tej części publikacji zaprezentowano rozwiązania, które mają zastosowanie w różnych modelach polityki społecznej, realizowanej w wybranych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, których celem jest podwyższenie
wskaźnika dzietności.
Słowa kluczowe: demografia, polityka społeczna, polityka rodzinna, modele polityki
społecznej, wskaźnik dzietności.

Summary
The Policy (pro) family in the countries of the European Union. Instruments
and Solutions
Article images and analysis of some aspects of family policies in selected countries of
the European Union with particular emphasis on solutions that could be adopted in
conditions comparable in Poland. In this part of the publication presents solutions that
are applicable in different models of social policy, implemented in selected countries
of the European Union, with particular regard to the solutions aimed at increasing
fertility indicator.
Keywords: demographics, social policy, family policy, social policy, the total fertility rate.
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Autyzm a kwestia przywiązania
Weronika Lorens1

Przywiązanie – rozważania terminologiczne
Termin przywiązanie został wprowadzony do psychologii przez brytyjskiego psychoanalityka i psychiatrę – Johna Bowlbie’go wraz z nową etologiczno-ewolucyjną teorią
osobowości, ogłoszoną po raz pierwszy w 1958 roku na XXI Międzynarodowym
Kongresie Psychoanalizy2.
Przywiązaniem określa on ,,silną skłonność do poszukiwania bliskości i kontaktu
z konkretną osobą, zwłaszcza w pewnych szczególnych sytuacjach: strachu, zmęczenia
lub choroby. Skłonność do takiego zachowania jest atrybutem dziecka, atrybutem,
który zmienia się bardzo powoli w miarę upływającego czasu i na który nie oddziałuje
w żaden sposób aktualna sytuacja. Zachowanie przywiązaniowe natomiast to termin,
który odnosi się do wszelkich form zachowania, podejmowanych zazwyczaj przez
dziecko w celu uzyskania i/lub utrzymania pożądanej bliskości”3. Jest ono kierowane
do osób bliskich określanych mianem pierwotnych opiekunów. Do cech charakteryzujących więź możemy zaliczyć:
– s elektywność w wyborze obiektu przywiązania;
–p
 oszukiwanie fizycznej bliskości z obiektem przywiązania;
– k omfort i bezpieczeństwo – wynikające z osiągnięcia bliskości;
– lęk separacyjny – pojawiający się w przypadku braku możliwości uzyskania bliskości oraz zerwaniem więzi;
Autyzm potocznie postrzegany jest jako zaburzenie więzi oraz kontaktów społecznych, dlatego też badania nad przywiązaniem stanowią w odniesieniu do niego kwestię
szczególną. Już w 1943 roku Leo Kanner zwrócił uwagę na obojętność, jaką badane
przez niego autystyczne dzieci przejawiały w stosunku do swoich rodziców: ,,Ojciec
lub matka albo oboje mogą przebywać poza domem przez godzinę lub miesiąc – po
ich powrocie nie ma żadnych oznak, że dziecko było świadome ich nieobecności”4.
1. Mgr Weronika Lorens, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.
2.	I. Bretherton, The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainswort, Developmental
Psychology (1992), s. 28, 759-775.
3. J. Bowlby, Przywiązanie, Warszawa 2007, s. 405.
4. E. Pisula, Autyzm i przywiązanie, Gdańsk 2003, s. 16.
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Twierdzenie to można uznać za prawdziwe tylko wówczas, gdy odniesiemy je do
części populacji osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Populacja
ta jest bowiem zróżnicowana pod względem ekspresji więzi uczuciowych łączących
jej członków z rodzicami. Niektóre z nich przybierają postawę obojętną, inne zaś
sprawiają wrażenie przywiązanych właściwie lub nawet zbyt mocno, czego wyraz
stanowią reakcje lękowe na próby oddzielenia dziecka od opiekuna.

Przywiązanie oczyma dziecka
,,Będę spoglądał na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz (...) lecz każdego dnia
będziesz mógł siadać trochę bliżej...”5.
Według etologów zachowania dzieci z autyzmem związane z afektem należy oceniać przez pryzmat tzw. konfliktu motywacyjnego. Przejawia się on w poszukiwaniu
przez dziecko bezpieczeństwa w postaci bliskości drugiej osoby, przy jednoczesnym
wycofywaniu się z kontaktu. Wycofywanie się z kontaktu stanowi następstwo lęku
odczuwanego w związku z brakiem zrozumienia sygnałów płynących z komunikatów
społecznych oraz braku umiejętności adekwatnego reagowania na nie6.
Wpisany w osiowe symptomy autyzmu zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny
bardzo wyraźnie ogranicza prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań uznawanych powszechnie za oznakę przywiązania. Dzieci z autyzmem rzadziej dzielą
się z matką zainteresowaniem danym obiektem. W obliczu obcej sytuacji rzadziej
komunikuj się z nią – zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Często unikają kontaktu
wzrokowego oraz kontaktu fizycznego, a w chwilach trudnych rzadziej poszukują
pocieszenia w jej ramionach. Na sutek zaburzeń w obszarze teorii umysłu mają także
trudność z rozpoznawaniem uczuć oraz emocji innych osób, często nie są w stanie
zrozumieć ludzkich oczekiwań i dążeń. Trudno im przewidzieć intencję cudzych
zachowań, co stanowi źródło lęku oraz może być przyczyną przedmiotowego traktowania osób znajdujących się w otoczeniu dziecka – a w szczególności nie zdawania
sobie sprawy z odrębności opiekuna. Obraz ten prezentuje klasyczny model zaburzeń
przywiązania, jednakże postrzeganie relacji postrzeganie relacji rodzica i dziecka
z autyzmem przez ten pryzmat mogłoby stanowić błąd w świetle badań. Pozwalają
one bowiem na sformułowanie pewnych istotnych wniosków:

5. A. de Saint-Exupery, Mały książę, Toruń 2010, s. 55.
6. E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 28.
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1. Większość dzieci z autyzmem wykazuje zachowania, które świadczą o ich przywiązaniu do opiekunów. Są one szczególnie wrażliwe na obecność matek i jej brak. Pomimo tego, iż reakcje na separację nie przebiegają u nich z tak wyraźnym nasileniem,
jak ma to miejsce wśród dzieci neurotypowych, w ich zachowaniu zaobserwować
można zachodzenie subtelnych zmian eksponowanych poprzez zmniejszenie dystansu
fizycznego po separacji. Wniosek ten wypływa z badań przeprowadzonych przez M.
Sigmana oraz J. A. Ungerera. Ci dwaj naukowcy dokonali porównania społecznych
zachowań oraz funkcji poznawczych czternastu dzieci z autyzmem, które osiągnęły
etap stałości obiektu z grupą kontrolną składającą się z dzieci neurotypowych, których wiek umysłowy sięgał 24,1 miesiąca. W ciągu kilku miesięcy poprzedzających
badanie, dzieci z autyzmem pozostawały w szpitalu, a ich kontakt z rodzicami został
ograniczony. M. Sigman i J. A. Ungrer prowadzili badanie w dwóch etapach: sesyjnych
zabaw oraz epizodów separacji (w laboratoryjnym pokoju z dwoma krzesłami i zabawkami). Epizody separacji zainicjowane przez badaczy były rzeczywiste i stanowiły
odwzorowanie Procedury Obcej Sytuacji opracowanej przez Mary Ainsworth, która
pogłębiając studia nad analizą więzi, jako pierwsza opisała różnice w zakresie jakości
przywiązania u dzieci. Wykorzystując Procedurę Obcej Sytuacji wyróżniła ona trzy
style przywiązania u dzieci badanych pomiędzy 12-24 miesiącem życia7:
– Typ (wzorzec) A – przywiązanie lękowo-unikające (insecure-avoidant attachment): dziecko wykazuje bardzo słabą potrzebę bliskości w stosunku do opiekuna; zarówno moment zniknięcia, jak i ponownego powrotu matki wydaje
się być przez nie ignorowany. Dziecko sprawia wrażenie samowystarczalnego
w sytuacjach stresowych. Matka odczuwa dyskomfort, gdy pomiędzy nią a jej
dzieckiem dochodzi do bliskości fizycznej; przejawia trudność w przyjmowaniu
perspektywy dziecka i właściwej interpretacji jego sygnałów; wykazuje także
sztywność w zakresie ekspresji emocjonalnej a nawet brak empatii;
– Typ (wzorzec) B – przywiązanie ufne, bezpieczne (secure attachment): matka
stanowi dla dziecka bezpieczną bazę, co powala mu swobodnie eksplorować
świat. Stres wywołany separacją przyjmuje poziom umiarkowany – zniknięcie
mamy jest przyczyną dyskomfortu, co mija tuż po jej powrocie, na który dziecko
reaguje z entuzjazmem. Matki charakteryzują się postawą pełną wrażliwości oraz

7.	A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, [w:] J. Strelau, D. Daliński
(red.), Psychologia akademicka, T.1, Gdańsk 2000, s. 186.
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gotowością do udzielania wsparcia swojemu dziecku. Cechuje je wysoki poziom
wrażliwości – dostrzegają sygnały i komunikaty dziecka, posiadają umiejętność
właściwego ich interpretowania i szybkiego, adekwatnego reagowania na nie;
– Typ (wzorzec) C – przywiązanie lękowo-ambiwalentne (insecure-resistant attachment): dzieci należące do tej kategorii wykazują nadmierne przywiązanie do matki.
Rozłąka z obiektem przywiązania stanowi przyczynę silnej frustracji i niepokoju,
przy czym emocje te bardzo trudno wygaszają się również po powrocie opiekuna. Zachowanie matki cechują: brak spójności oraz niekonsekwencja, trudność
w radzeniu sobie z własnym napięciem, bezradność i nieefektywność działań.
Main i Solomon (1986) analizując zachowania dwustu dzieci, które nie mieściło
się w tych kategoriach wyróżnili czwarty wzorzec – wzór zdezorganizowany (D)8.
– Przywiązanie zdezorganizowane – kategoria ta obejmuje dzieci, które wykazują
zachowania niepozwalające jednoznacznie zakwalifikować je do powyższych
wzorców przywiązania. Dziecko nie wytwarza spójnej strategii radzenia sobie ze
stresem, manifestuje trudne – często sprzeczne ze sobą zachowania.
Celem laboratoryjnego eksperymentu była ocena przywiązania między niemowlęciem a matką i zakwalifikowanie go do jednego z czterech wzorców. Dziecko było
dwukrotnie oddzielane, a następnie łączone z matką. W eksperymencie M. Ainsworth
podczas pierwszej próby rozłąki niemowlę pozostawało w pomieszczeniu samo. Natomiast Sigman i Ungerer ze względów etycznych w każdej z dwóch prób pozostawiali
w pomieszczeniu badacza (w każdej próbie eksperymentator był jednak zmieniany, tak
aby stanowił osobę całkiem obcą dziecku). Zarówno pierwsza, jak i druga separacja
trwały dwie minuty, a tuż po niech następowało dwuminutowe spotkanie z matką.
W czasie powrotu matki, dziecko wykazywało wzmożoną potrzebę bliskości – kierowało główkę w jej stronę średnio o 30 sekund dłużej, niż miało to miejsce w przypadku
obcego. Co więcej, podczas nieobecności badacza dzieci nie zmieniały swojego zachowania, poszukiwały matki także wówczas, gdy znajdował się on w pomieszczeniu.
Ze względu na to, iż zachowania przywiązaniowe zostały ograniczone do separacji
i spotkania z matką, hipoteza mówiąca, iż dzieci z autyzmem posiadają umiejętność
różnicowania własnej matki spośród innych osób i są zdolne do przywiązania, wydaje się
być prawdziwa. Biorąc pod uwagę długie okresy hospitalizacji, dowody na to, że dzieci
ze spektrum autyzmu potrafią tworzyć silne więzy, są jeszcze bardziej przekonujące.
8. E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 32.
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Badania przeprowadzone w latach 90. XX w. w oparciu o kategorię przywiązania
M. Ainsworth wykazały, iż wśród dzieci z autyzmem występuje bardzo wysoki odsetek
w zakresie przywiązania typu D. W badaniu L. Capps (1994) do tej kategorii przypisano niemalże wszystkie z badanych osób z autyzmem. Wyniki te zostały jednakże
poddane negacji, gdyż liczne zachowania odpowiadające przywiązaniu lękowemu
(niechęć do bycia dotykanym i przytulanym, unikanie kontaktu wzrokowego), a nawet zdezorganizowanemu (stereotypie ruchowe, chaotyczny sposób poruszania się)
stanowią również tzw. osiowe symptomy autyzmu i są jego nieodłączną częścią. Po
dokonaniu ponownej analizy swoich badań i wyłączeniu spod obserwacji stereotypii,
liczba dzieci zakwalifikowanych do kategorii osób przejawiających więź zdezorganizowaną zmalała w badaniach Capps i in. pięciokrotnie9.
2. Nietypowe oznaki przywiązania mają silny związek z biologicznymi dysfunkcjami, uniemożliwiającymi właściwy rozwój społeczno-emocjonalny. Deficyty w zakresie teorii umysłu oraz umiejętności poznawczych znacznie ograniczają zdolność
dziecka do utworzenia wewnętrznego modelu matki gdyż nie jest ono świadome
jej zamiarów, intencji czy pragnień (Baron-Cohen)10. Model matki dzieci te budują
w oparciu o występowanie określonych zachowań i ich asocjację z danym kontekstem
sytuacyjnym, co może prowadzić do błędów we wnioskowaniu11.
3. Spadek poziomu lęku w stosunku do opiekuna (responsywność na potrzeby
dziecka, bliskość) wpływa korzystnie na proces formowania się więzi i zmniejsza
poziom niepokoju odczuwanego przez dziecko w sytuacjach społecznych. Wzorce
przywiązania reprezentowane przez dzieci z autyzmem pozostają więc w zależności
z zachowaniem opiekuna wobec dziecka i są podobne do tych, które występują wśród
dzieci rozwijających się prawidłowo. Jak dotąd nie stwierdzono występowania wzorca
przywiązania charakterystycznego tylko i wyłącznie dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Nie istnieje również wzorzec, który w tej populacji nie występowałby w ogóle12.

9. A. Rooney, Autism and Infant Attachment, The Journal of Genetic Psychology 172 (4), s. 8-17.
10. E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 62.
11.	I. Marceu, D.Oppenheim, N. Koren-Karie, S. Dolev, N. Yirmiya, Attachment and Symbolic Play
in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders, Journal of Autism and Developmental Diorders,
2009 Sep; 39(9): 1321-8.
12.	S. Goodman, D. Glenvick, Correlates of Attachment Perceptions in Parents of Children with Autism
Spectrum Disorders, Journal of Autism and Developmental Diorders, 42, s. 2056-2066.
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4. Dzieci z autyzmem wykazują różnice indywidualne w obszarze przywiązania,
dlatego też nieprawidłowości dotyczące powstawania więzi nie są uznawane za mechanizm pierwszoplanowy w etiologii zaburzenia13.
5. W kwestii przywiązania autyzm nie musi rzutować negatywnie na relacje, jakie łączą matkę i dziecko. Kluczową rolę odgrywają w tym przypadku umiejętności adaptacyjne matki względem przebiegu rozwoju własnego dziecka, który jest specyficzny14.

Przywiązanie oczyma matki
,,Nie dawajmy niepełnosprawnemu dziecku miłości, która przytłacza. Dawajmy mu
miłość, która rozwija...”15
Badania nad przywiązaniem matek do dzieci to kwestia problematyczna, gdyż
nie istnieją jasne kryteria i odpowiadające im behawioralne wskaźniki przywiązania
u matki, pozwalające na ewaluację jej zaangażowania. Badania te mają charakter
deklaratywny. W pracach badawczych dotyczących relacji w diadzie dziecko-rodzic,
wielu teoretyków przywiązania, jako punkt swoich analiz ustanowiło osobowość
rodzica. R. Emde i J. Brown wykorzystując dane pochodzące z Minnesota Multiphasic Personality Inventories (MMPIs)16, dokonali porównania rodziców dzieci
z autyzmem z rodzicami dzieci prawidłowo rozwijających się, poddanych leczeniu
w poradni psychiatrycznej lecz nie udało im się odnaleźć żadnych statystycznie istotnych podobieństw17.
Trudności, jakich doświadczają matki dzieci z autyzmem, mające związek ze specyfiką zaburzeń, mogą oddziaływać na charakter rodzącej się między nimi więzi,
a także na jakość opieki. Brak odpowiedzi dziecka na komunikaty płynące ze strony
matki stanowi dla niej źródło bolesnych przeżyć, rani przekonanie o kompetencjach
rodzicielskich, rodzi krytykę wobec siebie, jako matki, stanowi przyczynę silnie od-

13.	C. Dissanayake, S. Crossley, Autistic Children’s Responses to Separation and Reunion with Their
Mothers, Journal of Autism and Developmental Disorders, June 1997, Vol.27, No.3, s. 295-312.
14.	S. Goodman, D. Glenvick, Correlates of Attachment Perceptions in Parents of Children…, s. 2056-2066.
15. I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1999, s.68.
16.	MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) to jeden z najczęściej stosowanych psychologicznych testów osobowości. Został opracowany w latach 30. XX w. przez psychologa Starke
R. Hathaway i psychiatrę J. C. McKinleya na Uniwersytecie w Minnesocie. Składa się z 567 pytań,
na które należy odpowiedzieć w kategoriach ,,prawda”/,,fałsz” lub ,,nie wiem”.
17. A. Rooney, Autism and Infant Attachment…, s. 8-17.
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czuwanego stresu. Istnieje wiele czynników mających wpływ na zachowanie matki
wobec własnego dziecka. J. Belsky dokonał ich podziału na trzy grupy18:
1. Zasoby psychiczne opiekuna – wiedza dotycząca wychowania i rozwoju dziecka,
osobowość matki, problemy zdrowotne.
2. Charakterystyka dziecka – wiek, płeć, temperament, problemy zdrowotne, przebieg rozwoju, obecność i stopień nasilenia zachowań trudnych.
3. Zewnętrzne źródła stresu i wsparcia – oddziaływanie różnego typu stresorów,
dostępność wsparcia i efektywność otrzymywanej pomocy.
Badania prowadzone w oparciu o procedurę ,,obcej sytuacji” ukazują, iż matki
dzieci z autyzmem przejawiają skłonność do dużej dyrektywności w stosunku do
własnego dziecka (podczas interakcji mających miejsce w naturalnych warunkach).
Dyrektywność budzi w dzieciach opór i jest czynnikiem mających wpływ na przerwanie kontaktu. Wycofanie się dziecka powoduje, że matka rezygnuje z presji, często
przyjmując postawę bierną. Największą wrażliwość na komunikaty dziecka wykazały
matki dzieci samodzielnie eksplorujących świat. Wśród dzieci zorientowanych na
obiekt przywiązania, najczęściej pojawiały się matki kontrolujące19.
Według matek największym problemem w kwestii przywiązania jest brak zdolności
ich autystycznego potomstwa do uzewnętrzniania oraz uświadamiania sobie emocji.
Jednakże są one przekonane, iż dzieci wykazują zdolność do przywiązania. Oznaką
tego stanu jest według nich poszukiwanie przez dziecko fizycznego kontaktu. W swych
wypowiedziach podkreślają, że potomstwo okazuje im uczucia tak, jak potrafi, deklarując jednocześnie istnienie silnych, łączących je z dziećmi więzi: On okazuje mi
uczucie, ale robi to subtelnie. Przytula się do mnie, kiedy śpi ze mną w łóżku. Nie potrafi
powiedzieć słowami, co czuje20.

Podsumowanie
Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) mają trudności z rozwojem interakcji społecznych, które mogą wiązać się z relacjami z ich opiekunami. Wyniki badań sugerują, że chociaż jakość stosunków społecznych podczas epizodów separacji
18. E. Pisula, Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010, s. 176.
19.	I. Sotgiu, D. Galati, M. Manzano, M. Gandione, K. Gómez, Y. Romero, R. Rigardetto, Parental attitudes, attachment styles, social networks, and psychological processes in autism spectrum disorders:
a cross-cultural perspective, The Journal of Genetic Psychology, 2011 Oct-Dec; 172 (4): 353-375.
20. E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 158.
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i zjednoczenia może być osłabiona to dzieci z ASD mogą rozwijać bezpieczne wzory
przywiązania ze swoimi opiekunami. Wzorce przywiązania reprezentowane przez dzieci
z autyzmem pozostają w zależności z zachowaniem opiekuna wobec dziecka i są podobne do tych, które występują wśród dzieci rozwijających się prawidłowo. Dane pochodzące z badań potwierdzają trudności w kontaktach z opiekunami dzieci z autyzmem,
ale nie eliminują możliwości budowania relacji i rozwoju bezpiecznego przywiązania.
Poszukiwanie i utrzymywanie bliskości stanowi istotne ogniwo przywiązania. Matki
dzieci z autyzmem znajdują się w trudnym położeniu, bowiem ich fizyczny kontakt
z dziećmi nie jest częsty. Wynika to z reakcji dzieci na próby nawiązania kontaktu
przez matkę oraz rzadkiego inicjowania go przez same dzieci. Posiadanie dziecka, dla
którego zachowania będące wyrazem czułości ze strony rodzica stanowią przyczynę
stresu i trudnych zachowań jest dużym wyzwaniem. Może stanowić przyczynę negatywnych emocji oraz być powodem bezradności. Tworzenie więzi to droga wiodąca
do drugiego człowieka, to dryfowanie pomiędzy bliskością, wrażliwością, zaufaniem
i akceptacją, to droga, którą niektóre matki pokonują dopiero z czasem.

Streszczenie
Autyzm a kwestia przywiązania
Niniejszy artykuł stanowi przegląd najnowszych wniosków badawczych dotyczących
kwestii przywiązania w odniesieniu do dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. W świetle współczesnych badań naukowych nie stwierdzono istnienia
związków pomiędzy stopniem nasilenia autyzmu a wzorcami przywiązania. Autyzm
jako zaburzenie ogólnorozwojowe jest jednym z wielu czynników, które wpływają
na formowanie się więzi i rozwój przywiązania, ale nie kluczowym. Nie stanowi bowiem czynnika sprzyjającego dezorganizacji przywiązania, ani nie wyklucza ufnego
przywiązania do opiekuna. Badania amerykańskich naukowców dowodzą, iż dzieci
z autyzmem wykazują takie same wzorce przywiązania, jakie występują wśród dzieci
neurotypowych oraz dzieci cierpiących na Zespół Downa. Symptomy przywiązania
u dzieci z ASD są jednak bardziej subtelne. W kwestii przywiązania autyzm nie musi
rzutować negatywnie na relacje, jakie łączą matkę i dziecko. Nadrzędną rolę odgrywają w tym przypadku zdolności adaptacyjne matki w stosunku do specyficznego
przebiegu rozwoju własnego dziecka.
Słowa kluczowe: autyzm, spektrum zaburzeń autystycznych, przywiązanie, wzory
przywiązania, matka.
150

Weronika Lorens

Summary
Autism and the issue of attachment
In the light of modern scientific research, there has been no association between
autism degree and attachment patterns. Autism as Pervasive Development Disorder
is one of many factors that affect building relations and attachment, but not a crucial.
It is not a factor that promotes disorganization of attachment, nor does it exclude
a trusting relationship with the caretaker. US research shows that children with autism show the same patterns as neurotic children and children suffering from Down’s
Syndrome. Symptoms of attachment of children with ASD are, however, more subtle.
When attachment is taken under consideration, autism does not always negatively
influence mother-child relationship. Mother’s adaptability towards challenges of raising an autistic child play’s a crucial role in mother-child attachment.
Keywords: autism, autism spectrum disorder, attachment, attachment styles, mother.
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Działalność organizacji młodzieżowych
oraz kół zainteresowań w gimnazjach II RP
na przykładzie Państwowego Gimnazjum III
im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w roku
szkolnym 1931-1932
Barbara Dagmara Niziołek1
W okresie dwudziestolecia międzywojennego istotną rolę w procesie nauczania i wychowania w szkołach średnich odgrywały koła zainteresowań oraz organizacje uczniowskie.
Działania ich stawały się integralną częścią pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół,
miały na celu rozwój intelektualny uczniów oraz pogłębienie świadomości, że taka
aktywność w przyszłości służyć będzie państwu, które stanowi dobro wspólne.
W okresie międzywojennym w szkołach średnich istniało wiele organizacji
uczniowskich. Pełniły one bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich uczniów. Działalność ich była ściśle związana z programami nauczania oraz
problematyką pracy ideowo-wychowawczej szkoły, którą programy te także dokładnie
precyzowały. Wynikały z nich zarówno cele, jak i zadania organizacji uczniowskich.
Organizacje uczniowskie były ważnym elementem procesu dydaktycznego oraz
wychowania. Zaczęły one powstawać w szkołach zaraz po odzyskaniu niepodległości.
Zdecydowana ich większość została jednak powołana z początkiem lat trzydziestych
XX wieku, bowiem nowa ustawa o systemie oświaty bardzo wyraźnie kładła nacisk
na rolę nauczania i wychowania, szczególnie państwowego2.
Podkreślił to minister Janusz Jędrzejewicz w swoim przemówieniu sejmowym
wygłoszonym w dniu 20 stycznia 1931 roku, mówiąc, że jednym z ważniejszych
celów wychowania jest przygotowanie młodzieży do pracy państwowo-obywatelskiej
na każdym odcinku3, a w ramach swojej działalności wychowawczej szkoła powinna
z jednej strony rozwinąć instynkty i uczucia społeczne dzieci i młodzieży drogą wszelkie1.	Dr Barbara Dagmara Niziołek, nauczyciel dyplomowany z tytułem profesora oświaty, dyrektor
Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
2.	E. Juśko, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego
w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 18, nr 1/2011, s. 47-59; A. Niedojadło, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach
powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Lublin – Tarnów 2013.
3. „Głos Nauczycielski” 1932, nr 20, s. 344.
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go rodzaju organizacji samorządowych, wspólnych zabaw i związków pracy, z drugiej
zaś strony powinna pobudzić ich rozwój w kierunku zainteresowań najgłębszych oraz
w kierunku ich przyszłego zawodu rozumianego jak najszerzej, w znaczeniu pracy
twórczej w służbie idei społecznej i humanistycznej4.
Inspiratorami tworzenia i powstawania organizacji uczniowskich na terenie szkół
byli z reguły nauczyciele i kierownicy. Część organizacji była także powoływana z inspiracji władz oświatowych, szczególnie Rady Szkolnej Powiatowej.
W Państwowym Gimnazjum III im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w roku szkolnym 1931-1932 działały liczne organizacje uczniowskie oraz koła zainteresowań.
Jednym z kół było koło fotograficzne. Liczyło on 28 uczniów5. Jego opiekunem był
prof. dr Emil Carewicz. Dysponowało ono trzema aparatami fotograficznymi, które
w drugim półroczu uzupełnione zostały nowo zakupionym aparatem przez dyrektora
szkoły. Oprócz aparatów fotograficznych na swoim stanie koło posiadało aparat do
powiększania zajęć. Uczniowie w trakcie zajęć wykonywali zdjęcia do legitymacji
szkolnych oraz fotografowali wszystkie uroczystości i imprezy szkolne. Ciekawsze
zdjęcia były przekazywane na wystawy fotograficzne, a po powiększeniu eksponowane w szkole. Koło fotograficzne ściśle współpracowało z kołem krajoznawczym.
Koło krajoznawcze liczyło 61 członków6. Opiekunem był nauczyciel Czesław Woźniak. Latem zajmowało się zbieraniem i kolekcjonowaniem kart pocztowych, fotografii, pocztówek, opisów kapliczek, kościołów, czy przydrożnych krzyży. W porze
letniej członkowie koła ćwiczyli również pomiary geodezyjne.
Natomiast w porze zimowej członkowie koła wygłaszali liczne referaty o tematyce
krajoznawczej dotyczące Polski i innych państw. Jednym z ciekawszych było wystąpienie prof. Henryka Wachtela bogato zilustrowane przeźroczami przedstawiające
podroż polskim statkiem Polonia do Danii, Anglii i Holandii7.
W listopadzie 1931 roku członkowie koła uczestniczyli w wycieczce do Krakowa,
w trakcie której zwiedzali zabytki miasta, a także odwiedzili obserwatorium astronomiczne. Ponadto uczniowie wzięli udział w spektaklu Mindowe Juliusza Słowackiego.
4.	W. Spasowski, Wychowanie społeczne, [w:] B. Ługowski, F. Araszkiewicz (oprac.), Postępowa myśl
oświatowa w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław – Warszawa – Kraków 1972, s. 147.
5.	Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie za rok szkolny
1931/1932, Tarnów 1932, s. 42.
6. Tamże, s. 41.
7. Tamże, s. 41.
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Budynek Państwowego Gimnazjum III im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w roku szkolnym 1925-1926. Źródło: Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie za rok szkolny
1925/1926, Tarnów 1926 r.

Pierwszy polski transatlantyk Polonia. Statek przybył do portu w Gdyni 14 maja 1930 roku, a 8 sierpnia podniesiono na nim polską banderę. Źródło: M. Banach, Polonia – pierwszy polski transatlantyk,
www.smartage.pl/polonia-pierwszy-polski-transatlantyk, pobrano
22.10.2017 r.
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Koło prenumerowało czasopisma o tematyce krajoznawczej: „Orli lot” i „Nowiny
Krajoznawcze”8. Zarząd koła gromadził także środki finansowe na jego działalność.
W roku szkolnym 1931-1932 wyniosły one 209 zł i 10 groszy9.
Zarówno z kołem fotograficznym, jak i z krajoznawczym współpracowało koło
języka francuskiego. Założyła je w roku szkolnym 1930-1931 i prowadziła D. Heilmanowa10. Głównym celem działalności koła było wygłaszanie referatów i odczytów
z dziedziny literatury i kultury francuskiej oraz historii Francji. Członkowie koła
utrzymywali ożywioną korespondencję z uczniami liceów w Paryżu. Prowadzili wzajemną wymianę zdjęć fotograficznych, widokówek oraz znaczków pocztowych. W celu
podnoszenia poziomu umiejętności językowych koło prenumerowało czasopisma:
„Les Amis de la Pologne”, „Notre Pologne” i „La Sport”11.
Uczniowie Państwowego Gimnazjum III im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
utrzymywali także kontakty z uczniami z innych krajów. 17 uczniów klas VI i VII
korespondowało w języku niemieckim z rówieśnikami ze Szwajcarii, Niemiec, Danii,
Włoch i Rosji12. Wymieniali się z nimi informacjami, znaczkami pocztowymi, czy
też widokówkami. Była to znakomita forma promocji własnego kraju. Grupą tych
uczniów opiekował się prof. Suchoński13.
W ramach wychowania estetycznego oraz wspierania programu nauki śpiewu
w gimnazjum rozwijane były dodatkowe formy umuzykalniania młodzieży. Były
to: orkiestra mieszana, chór szkolny oraz nauka gry na skrzypcach. Chór liczył
60 uczniów14. Jego głównym celem było występowanie podczas uroczystości szkolnych np. dotyczących powstania listopadowego, styczniowego, patrona szkoły oraz
w trakcie mszy kościelnych. Członkowie chóru śpiewali również w międzyszkolnym
chórze złożonym z uczennic I i II seminarium nauczycielskiego oraz uczniów I, II
i III gimnazjum.

8.	Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie za rok szkolny
19131/32, dz. cyt., s. 41.
9. Tamże, s. 41.
10.	Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie za rok szkolny
1931/1932, dz. cyt., s. 40.
11. Tamże, s. 41.
12. Tamże, s. 40.
13. Tamże, s. 42.
14. Tamże.
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Pismo „Orli lot”, nr 2, 1932 r. Źródło: Tarnowsko-galicyjska biblioteka cyfrowa,
http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/docmetadata?id, pobrano 22.01.2017 r.
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Naukę gry na skrzypach pobierało 6 uczniów i prowadził ją nauczyciel E. Tukacz15.
Uczniowie ci występowali w szkolnej orkiestrze smyczkowej, której opiekunem był
ks. Walenty Chrobak, a kierownikiem Kazimierz Bisek16. Orkiestra mogła funkcjonować dzięki pomocy finansowej Komitetu Rodzicielskiego, który na jej cel przeznaczył
kwotę 500 złotych17. Brała udział we wszystkich uroczystościach, porankach szkolnych
oraz nabożeństwach kościelnych.
W gimnazjum uczniowie mogli także rozwijać swoje zainteresowania politechniczne. Mogli to czynić w trakcie obowiązkowych zajęć z nauki robót ręcznych oraz zajęć
nadobowiązkowych. Dzięki pomocy dyrekcji szkoły oraz Komitetu Rodzicielskiego
w drugim półroczu urządzona została pracowania robót ręcznych oraz zorganizowano
koło miłośników tych robót. Celem koła było wykonywanie pomocy naukowych.
Nauka obejmowała zajęcia z zakresu tektury (pudełkarstwa i introligatorstwa) oraz
drewna i metalu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas od IV do VII. Opiekunem
koła był nauczyciel A. Plutzer18. Materiały do wykonywania prac zakupywane były
przez dyrektora szkoły. Rokrocznie w czerwcu organizowana była w szkole wystawa
prac uczniów. Część tych prac stawała się pomocami naukowymi.
W gimnazjum rozwijane były również zainteresowania sportowe uczniów. W porze zimowej zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej, zaś wiosennej i jesiennej na
świeżym powietrzu na terenie szkolnego boiska. Dużą popularnością cieszyły się takie
dyscypliny, jak: siatkówka, piłka koszykowa, piłka ręczna oraz palant. Ćwiczono również rzut kulą, oszczepem, skok w dal i bieg na 60 m. W ramach rozwoju sprawności
fizycznej, niezbędnej do służby wojskowej, uczniowie ćwiczyli również strzelanie z broni małokalibrowej oraz rzut grantem. Organizowane były również zabawy ruchowe.
W szkole funkcjonowało koło sportowe prowadzone przez nauczyciela Leona Jarolima19. Ze składek członkowskich zakupiony został stół do ping-ponga. W zimie
uczniowie - członkowie koła uruchomili na boisku szkolnym ślizgawkę. Członkowie
koła zajmowali się również budową modeli szybowców.
Zajęcia sportowe były pod kontrolą lekarza szkolnego, który ponadto zajmował
się higieną szkolną. Funkcję tę pełnił dr Józef Silbiger20.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Zgodnie z założeniami, wychowaniem narodowym i państwowym w gimnazjum zajmowało się przede wszystkim harcerstwo. W zakresie wychowania nauczyciele wpajali
uczniom przeświadczenie, że interes i dobro Państwa to główna troska nie tylko tych, co są
obywatelami Państwa, ale i tych, którzy nimi mają zostać21. Na sztandarze szkoły wręczonym jej 22 maja 1932 roku umieszczono napis Dobro Ojczyzny najwyższym prawem22.
W szkole propagowaniem założeń wychowania narodowego i państwowego zajmowały
się organizacje uczniowskie, między innymi Związek Młodzieży Pracy dla Państwa, hufiec szkolny PW (Przysposobienia Wojskowego), ZHP, Czytelnia i Gmina Uczniowska.
Cel działania tych organizacji zawarto w uzasadnieniu utworzenia w szkole Związku
Młodzieży Pracy dla Państwa. Czytamy w nim: zachęceni słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego – idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem wyścig żelaza,
jak przedtem był wyścig krwi – składamy Państwu ofiarną naszą pracę w darze i stajemy
społem i karni do tego wyścigu, którego celem ostatecznym jest dobro i potęga Państwa.
Stajemy do tej pracy – z ufnością, która cechowała Legiony Polskie – z wiarą w zwycięstwo23.
Młodzież tych organizacji przygotowywała obchody rocznic narodowych nie tylko w szkole, ale także w terenie. W środowiskach wiejskich wygłaszała pogadanki
i referaty z zakresu wychowania państwowego. Ściśle współpracowała w realizacji
wychowania obronnego z 16. Pułkiem Piechoty, który stacjonował w Tarnowie. Dla
podoficerów pułku organizowano kursy z zakresu siedmiu klas szkoły powszechnej24. Z kolei wojskowi organizowali dla młodzieży ćwiczenia strzeleckie oraz kursy
z zakresu obrony przeciwlotniczej i gazowej. Do LOPiP (Liga Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowe) należeli wszyscy uczniowie szkoły (390 osób)25.
Szczególną rolę w zakresie ćwiczeń strzeleckich odgrywał hufiec szkolny PW. Ćwiczenia odbywały się raz w tygodniu. W dni pogodne były to zajęcia polowe: marsze
i strzelania, w dni zimne i deszczowe miały one charakter ćwiczeń teoretycznych.
Członkowie hufca brali udział we wszystkich uroczystościach, obchodach i świętach
państwowych i narodowych. Kierownikiem hufca był por. Stefan Wardzyński, oficer
instruktor 16. Pułku Piechoty, zaś opiekunem nauczyciel Leon Jarolim26.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tamże , s. 27.
Tamże.
Tamże, s. 28.
Tamże, s. 30.
Tamże, s. 37.
Tamże, s. 31.
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W szkole funkcjonowały dwie drużyny harcerskie. Była to I drużyna harcerska
im. Zawiszy Czarnego, której opiekunem był prof. Jan Florkowski27. Członkowie tej
drużyny brali udział w uroczystościach szkolnych, organizowali spotkania z kombatantami, wycieczki oraz obóz wypoczynkowy w Zaleszczykach. Głównym zadaniem
w trakcie obozu było prowadzenie pracy oświatowej wśród ludności pogranicza.
Drugą drużyną była żeglarska drużyna im. hetmana St. Czarnieckiego. Harcerze
w niej skupieni brali udział w uroczystościach harcerskich i państwowych, uczestniczyli w kursach żeglarskich. Dzięki pomocy ks. Romana Sanguszki, który dostarczył
drzewo, członkowie drużyny zbudowali 12 kajaków oraz łódź żaglową. Opiekunem
tej drużyny był prof. Wróblewski. Funkcję komendanta obu drużyn sprawował por.
Tomkiewicz z 16. Pułku Piechoty. Znacznej pomocy w ich funkcjonowaniu udzielał
także dowódca tej jednostki wojskowej płk dypl. Broniewski28. Drużyny finansowo
wspierane były również przez rodziców i miejscową społeczność.
Biblioteka szkolna prenumerowała czasopisma propagujące sport i tężyznę fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych: „Iskry”, „Kuźnia młodych”,
„Misje katolickie”, „Na szerokim świecie”, „Raz – dwa – trzy”, „Stadion”, „Tygodnik Literacki”, „Ziemia”, „Młody lotnik”, „Morze”, „Skrzydlata Polska”, „Sport Wodny”, „Sport
Zimowy”, „Strzelec”, „Ziemia”, „Żeglarz Polski”, czy „Żołnierz”29. Pisma te znajdowały
się w dyspozycji uczniów w szkolnej czytelni. Była ona głównym ośrodkiem życia umysłowego i towarzyskiego uczniów w szkole30. Opiekunem czytelni był prof. W. Marzec31.
Samorząd uczniowski organizował na terenie szkoły obchody rocznic ważnych
w dziejach Polski: 11 listopada, 29 listopada, 21 stycznia (powstania narodowe), 1 lutego (imieniny prezydenta Ignacego Mościckiego), 3 maja, imieniny marszałka Józefa
Piłsudskiego, rocznice powstań śląskich itp.
Z ideą wychowania narodowego i państwowego ściśle powiązano wychowanie
moralno-religijne. Realizowały je Sodalicja Mariańska oraz kółko misyjne. Opiekunem ich był ks. W. Chrobak32. Członkowie Sodalicji opracowywali referaty na
27. Tamże, s. 33.
28. Tamże, s. 35.
29. Tamże, s. 36.
30. Tamże.
31. Tamże.
32.	Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie za rok szkolny
1931/1932, dz. cyt., s. 37.
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tematy religijne oraz uczestniczyli we wspólnych nabożeństwach. Należało do niej
45 uczniów33. Prenumerowali oni pisma: Pod znakiem Maryi, Sodalis Marianus oraz
Przegląd Powszechny. Sodalicja posiadała też własną biblioteczkę liczącą 120 pozycji34.
Kółko misyjne istniało przy Sodalicji. Jego celem była pomoc misjonarzom poprzez
modlitwę oraz zbieranie dobrowolnych datków pieniężnych z przeznaczeniem na
misje. Członkowie kółka utrzymywali kontakt z misjonarzami w Jerozolimie, Kairze,
Damaszku oraz krajach Ameryki Północnej35.
Reasumując, należy stwierdzić, że wszystkie wymienione powyżej organizacje i koła
zainteresowań odgrywały w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły ważną
i znaczącą rolę. Rozwijając zainteresowania uczniów wpływały pozytywnie na poziom
ich wiedzy, tym samym na osiągane wyniki dydaktyczne. Wszystkie praktycznie realizowały ideę wychowania narodowego i państwowego. Podejmowane w ramach ich
programów działania, uczyły młodzież samorządności, szacunku dla dorobku polskiej
kultury, poszanowania własnego kraju i polskiej państwowości oraz kształtowały postawy patriotyzmu. Pozwalały na szerzenie idei samorządności uczniowskiej i zasad współżycia społecznego młodzieży. Zapoznając ją z najnowszymi osiągnięciami technicznymi,
sposobami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia, nie zapominano o historii
i tradycji rodzimej. Zapewniały uczniom wiedzę z różnych dziedzin życia, rozwijały
ruch samokształceniowy, przez co dawały możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym.
Organizacje i koła zainteresowań były swoistą kuźnią kształtowania postaw młodzieży
w zakresie wychowania intelektualnego, społecznego, obywatelskiego i patriotycznego.
Należy podkreślić entuzjazm młodzieży zgłaszającej się chętnie do poszczególnych
organizacji oraz kół i kółek zainteresowań. Także należy zauważyć zapał w tym zakresie nauczycieli, którzy spontanicznie podejmowali się roli opiekunów. Nauczyciele
i uczniowie wspólnie uczestniczyli w realizacji zadań poszczególnych organizacji i kół.
Jedni i drudzy wykazali potem piękną patriotyczną postawę w tragicznym dla Polski
okresie niemieckiej i sowieckiej okupacji.

33. Tamże, s. 37.
34. Tamże.
35. Tamże, s. 38.
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Pismo „Lotnik”. Źródło: Wielkopolska biblioteka cyfrowa, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
text?id=journals, data pobrania 18.01.2017 r.
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W Tczewie, z inicjatywy i pod redakcją Józefa Klejnota-Turskiego wychodziło pismo „Żeglarz
Polski”, początkowo jako miesięcznik, a następnie z podtytułem: „Przegląd tygodniowy poświęcony sprawom żeglugi morskiej i rzecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zadań żeglugi
polskiej”. Pismo ukazywało się od stycznia 1922 roku do 1931 roku. Źródło: M. Słodownik, 90 lat
prasy żeglarskiej w Polsce, http://marynistyka.pl/z-kart-historii/342-90-lat-prasy-zeglarskiej-w-polsce.html, pobrano 20.01.2016 r.
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Pismo „Sport Wodny”. Źródło: M. Słodownik, Od Wioślarza Polskiego do Sportu Wodnego (19251939), http://www.zeglujmyrazem.com/?page_id=14200, pobrano 21.01.2017 r.
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Pismo „Skrzydlata Polska” – miesięcznik lotniczy poświęcony głównie lotnictwu sportowemu
i turystyce powietrznej: wydawnictwo Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej: organ polskich klubów lotniczych. Źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
publication?id=349898&tab=3, pobrano 22.01.2017 r.
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Czasopismo „Żołnierz Polski”, przeznaczone dla żołnierzy Wojska Polskiego.
Pismo zostało założone 28 marca 1919, jako tygodnik, następnie dwutygodnik,
a od 1935, jako dekadówka. 9 lutego 1921 zostało połączone z pismem „Wiarus”,
„Rycerz Polski” i „Łazik”. Od lutego 1941 do grudnia 1944 było wydawane
w Warszawie, w konspiracji, jako miesięcznik. Reaktywowane 24 sierpnia 1945,
jako tygodnik ilustrowany Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego
oraz Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza, a później Ligi Obrony Kraju.
Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
doccontent?id=327000, pobrano 22.01.2017 r.
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Czasopismo „Morze”. Źródło: Gdańska biblioteka cyfrowa, http://gbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id, pobrano 22.01.2017 r.
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Czasopismo „Przegląd Powszechny”. Źródło: Małopolska biblioteka cyfrowa, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=69422&tab=3, pobrano
21.01.2017 r.
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Streszczenie
Działalność organizacji młodzieżowych oraz kół zainteresowań w gimnazjach II
RP na przykładzie Państwowego Gimnazjum III im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w roku szkolnym 1931-1932
W II Rzeczypospolitej istotną rolę w procesie nauczania i wychowania w szkołach
średnich odgrywały koła zainteresowań oraz organizacje uczniowskie. Rozwijając
zainteresowania uczniów dostarczały im dodatkowej wiedzy przedmiotowej i ogólnej.
Miały więc pozytywny wpływ na poziom i osiągane efekty kształcenia. Wszystkie
praktycznie koła i organizacje, a istniało ich wiele, realizowały ideę wychowania
narodowego i państwowego. Inspiratorami tworzenia i powstawania kół i organizacji
uczniowskich na terenie szkół byli z reguły nauczyciele i kierownicy. Nauczyciele
i uczniowie wspólnie uczestniczyli w realizacji zadań poszczególnych organizacji i kół.
Część organizacji była także powoływana z inspiracji władz oświatowych, szczególnie
Rad Szkolnych Powiatowych. Podjęte w ramach ich programów działania uczyły młodzież samorządności, szacunku dla osiągnięć polskiej kultury, do własnego kraju oraz
przyczyniały się do rozwoju uczuć patriotycznych. Organizacje i koła zainteresowań
kształtowały postawy intelektualne, społeczne, obywatelskie i patriotyczne młodzieży,
która z powodzeniem wykorzystywała je w życiu dorosłym.
Słowa kluczowe: szkoła, gimnazjum, II Rzeczypospolita, organizacje, koła zainteresowań.

Summary
Youth organizations and interest groups in the secondary schools of the Second
Republic on the example of the National High School III them. Adam Mickiewicz
in Tarnow in the school year 1931-1932
The overall conclusion is that organizations and wheels served in the teaching process
and education an important function. Developing students’ interest to have a positive
impact on the level of their knowledge, and thus achieved learning outcomes. Everything practically implement the idea of education and the nation state. Undertaken
as part of their action programs taught young people self-governance, respect for the
achievements of Polish culture, to their own country and the Polish state and shaped
the attitudes of patriotism. Organizations and interest circles were forge shaping the
attitudes of young people’s intellectual, social, civic and patriotic.
Keywords: school, middle school, the Second Republic, organizations, interest circles.
169

Działalność organizacji młodzieżowych oraz kół…

Bibliografia
– „Lotnik”, Wielkopolska biblioteka cyfrowa, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
text?id=journals.
– „Morze”, z. 7-8, 1932 r., Gdańska biblioteka cyfrowa, http://gbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id.
– „Orli lot”, nr 2, 1932 r., Tarnowsko-galicyjska biblioteka cyfrowa, http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/docmetadata?id.
– „Przegląd Powszechny”, nr 580, 1932 r., Małopolska biblioteka cyfrowa, http://mbc.
malopolska.pl/dlibra/publication?id=69422&tab=3.
– „Skrzydlata Polska”, nr 1(87) 1932 r., Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, http://jbc.
bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=349898&tab=3.
– „Żołnierz Polski”, nr 43, 31.12.1932 r., Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, http://
www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=327000.
– Banach M., Polonia – pierwszy polski transatlantyk, http://www.smartage.pl/polonia-pierwszy-polski-transatlantyk.
– „Głos Nauczycielski” 1932, nr 20.
– Juśko E., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach miasta Tarnowa i powiatu
tarnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 18, nr 1/2011.
– Niedojadło A., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu
Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Lublin – Tarnów 2013.
– Ruta A., Czasopisma żeglarskie w Drugiej Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii Prasy
Polskiej”, T.IX (2006), z. 1(17).
– Słodownik M., 90 lat prasy żeglarskiej w Polsce, http://marynistyka.pl/z-kart-historii/342-90-lat-prasy-zeglarskiej-w-polsce.html.
– Słodownik M., Od Wioślarza Polskiego do Sportu Wodnego (1925-1939), http://
www.zeglujmyrazem.com/?page_id=14200.
– Spasowski W., Wychowanie społeczne, [w:] B. Ługowski, F. Araszkiewicz (oprac.),
Postępowa myśl oświatowa w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław – Warszawa –
Kraków 1972.
– Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie
za rok szkolny 1925/1926, Tarnów 1926.
– Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie
za rok szkolny 1931/1932, Tarnów 1932.

Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego
w II Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Resler1

Wprowadzenie
W obliczu przetaczającej się w społeczeństwie polskim i europejskim dyskusji na
temat polityki wobec muzułmańskich imigrantów brakuje refleksji na temat historycznie ukształtowanej polskiej tolerancji wobec mniejszości religijnych. Wydaje się,
że głównym problemem w tym dyskursie jest obawa przed niechęcią przybyszów do
asymilacji i ewentualne zagrożenie terrorystyczne, które nie może być lekceważone. Wobec skrajnych emocji towarzyszących temu problemowi często zapomina się
o fakcie, że na ziemiach polskich od setek lat żyją muzułmanie, czyli Tatarzy zwani
litewskimi, a później polskimi. Są oni nieodłączną częścią polskiego społeczeństwa,
a często w obliczu niezbyt wybrednej argumentacji mogą poczuć się dyskryminowani
czy obrażani.
W roku 2017 obchodzone jest 620-lecie osadnictwa tatarskiego na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego2, a w roku 2015 Tatarzy obchodzili 90-lecie powstania
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (dalej MZR)3. Od początku XIV wieku
Tatarzy przybywali na ziemie litewskie jako jeńcy wojenni, a pierwsze zorganizowane
osadnictwo tatarskie zostało zaszczepione przez księcia Witolda w 1397 roku4. Od
tego czasu wykorzystywani byli jako siła wojskowa i wsławili się walkami w wielu
znaczących wojnach jakie toczyła Rzeczpospolita na przestrzeni wieków5.
Wobec otaczającego ich żywiołu chrześcijańskiego w zwyczajach i religii Tatarów
polskich daje się zauważyć pewne odstępstwa od ortodoksji muzułmańskiej. Tatarzy
wyznają islam sunnicki, ale z elementami tradycji tureckich ludów koczowniczych

1. Mgr Tomasz Resler, doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa WPAiE UWr.
2.	http://mzr.pl/rok-620-lecia-osadnictwa-tatarskiego-na-ziemiach-wielkiego-ksiestwa-litewskiego
[dostęp 29.01.2017 r.].
3. http://mzr.pl/category/aktualnosci/obchody-90-lecia [dostęp 29.01.2017 r.].
4.	J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989, s. 148.
Autor uznaje relację Jana Długosza na ten temat za wiarogodną. Podobne okoliczności wskazuje
P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 6.
5. Zob. J. Tyszkiewicz, Tatarzy...
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i tradycji chrześcijańskiej. Oddalenie od głównych ośrodków religijnych, brak znajomości liturgicznego języka arabskiego oraz uwarunkowania natury politycznej
sprawiły, że do roku 1989 znajomość zasad religijnych można określić jako powierzchowną6. Trend ten został odwrócony dopiero w latach 90. XX wieku.
Pozycja muftiego w islamie sunnickim ma charakter teologiczno-prawny. Jest to
prawnik uprawniony do interpretacji szarijatu i wydawania fatw. Nie ma charakteru
osoby duchownej w tym sensie, że jego kreacja nie wymaga obrzędów o charakterze
religijnym na wzór konsekracji. Na przestrzeni wieków mufti stał się przywódcą
religijnym sprawującym nadzór nad podległymi sobie gminami. Podobnie rzecz się
miała z polskimi i litewskimi gminami muzułmańskimi, które aż do I wojny światowej
podlegały władzy religijnej muftiego rezydującego na Krymie7. Urząd ten został zniesiony podczas rewolucji październikowej i od tej pory polskie gminy muzułmańskie
pozostawały bez centralnego zarządu.
W pracy zostanie przeanalizowana pozycja muftiego MZR w II RP. Takie ujęcie
zagadania badawczego powoduje określenie początku ram chronologicznych na
rok 1925, który był początkiem istnienia MZR w Polsce. Końcową datą będzie rok
1939, kiedy przestał istnieć system polityczny II RP, a po II wojnie światowej system
komunistyczny stworzył odmienne zasady funkcjonowania związków religijnych.
W okresie PRL-u wykształciła się sytuacja specyficzna – funkcję muftiego pełniło
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie z przewodniczącym na czele. Odrodzenie tego
organu jednoosobowo nastąpiło w 2004 roku, kiedy na tę funkcję został wybrany
Tomasz Miśkiewicz. W pracy zostanie przeanalizowana pozycja muftiego w oparciu
o metodę prawno-historyczną z wykorzystaniem metody formalno-prawnej w zakresie analizy odpowiednich aktów prawnych. Zabiegi te będą miały na celu odpowiedzenie na pytanie w jakim stopniu pozycja prawno-ustrojowa muftiego MZR
w okresie międzywojennym zależała od argumentów natury religijnej, a w jakim od
aspektów politycznych.

Mufti w okresie II RP
W okresie międzywojennym władze polskie zdołały uregulować sytuację prawną
dwóch niechrześcijańskich związków religijnych. Spowodowane to było przede

6. P. Borawski, Tatarzy..., s. 7.
7. A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy w 1918-1939, Warszawa 1990, s. 17.
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wszystkim dążeniem do podtrzymania w tych mniejszościach silnych związków z polskością. Do tych mniejszości należeli muzułmańscy Tatarzy oraz Karaimi. Wysoki
stopień polonizacji, silne związki z kulturą polską, które zostały utrzymane mimo
polityki rusyfikacyjnej, a także poparcie dla idei odrodzonej Polski spowodowało, że
nie było przeszkód natury politycznej na drodze do prawnego uregulowania sytuacji
prawnej obu grup religijnych.
Tatarzy polscy stanowili jedną z najmniejszych grup wyznaniowych w okresie II
Rzeczypospolitej. W roku 1935 mieszkało ich w Polsce 5425, najwięcej w województwach wileńskim i nowogródzkim8. Większość populacji, bo około 70%, stanowiły
mało zamożne rodziny rolnicze lub drobnomieszczańskie. Językiem używanym na
co dzień był polski ewentualnie białoruski, a językiem liturgicznym arabski. Zanikł
natomiast całkowicie język tatarski9. Do ostatecznego uregulowania sytuacji prawnej
gminy muzułmańskie działały w oparciu o prawo rosyjskie i tak jak wskazano na wstępie podlegały muftiemu rezydującemu na Krymie. Konieczność zmiany takiego stanu
była dla wszystkich Tatarów oczywista i w związku z tym podjęli oni starania o wyłonienie reprezentacji prawnej potrzebnej, w myśl przepisów konstytucji marcowej, do
uchwalenia odpowiednich aktów regulujących status mniejszości muzułmańskiej10.
W tym czasie wyodrębniły się dwa silne ośrodki społeczności muzułmańskiej w Polsce: Wilno i Warszawa, wśród których doszło do rywalizacji o przyszłą siedzibę władz
związku religijnego – muftiatu. Ostatecznie doszło do porozumienia między Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej MWRiOP) a gminą wyznaniową w Wilnie oraz Związkiem Muzułmańskim w Warszawie w zakresie
zwołania ogólnopolskiego zjazdu muzułmańskiego, który miał za zadanie wyłonić
prawną reprezentację Tatarów, pełnomocną do prowadzenia negocjacji z rządem11.
Wszechpolski Zjazd Delegatów Gmin Muzułmańskich rozpoczął się 25 grudnia
1925 roku w Wilnie i zgromadził 58 delegatów. W wyborach wzięło udział trzech
kandydatów. Ostatecznie przy wsparciu imamów na muftiego wybrany został dr Jakub
Szynkiewicz. Zjazd powołał także komisję prawniczą, której głównym zadaniem było
8.	Tamże, s. 63. Liczbę ok. 5 tys. podaje także H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe
w Polsce 1918-1995, Lublin 1998, s. 230 oraz K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Warszawa 1988, s. 196.
9. A. Miśkiewicz, Tatarzy..., s. 11-12.
10. Tamże, s. 35.
11. Dokładny opis tych zabiegów daje A. Miśkiewicz, Tatarzy..., s. 34-42.

173

Działalność organizacji młodzieżowych oraz kół…

opracowanie projektu ustawy regulującej stosunek państwa do muzułmanów12. Komisja przesłała projekt odpowiednich aktów prawnych do MWRiOP w 1932 roku13,
jednak nie zostały one potraktowane jako podstawa prac w ministerstwie. Bowiem
od roku 1929 trwały prace nad ustawą w porozumieniu z muftim Szynkiewiczem,
którego władze uznawały za jedynego prawnego reprezentanta związku. Ostatecznie
po przeprowadzeniu niezbędnych uzgodnień międzyministerialnych14 projekt ustawy skierowano do sejmu. Mimo protestów komisji prawniczej wyłonionej w 1925 r.
MWRiOP uznało, że konsultacje z muftim uczyniły zadość dyspozycji płynącej z art.
115 konstytucji marcowej i ustawa została uchwalona15. Komisja prawnicza wyłoniona
przez zjazd wileński skierowała marszałka senatu 22 lutego 1936 r. do pismo, w którym
podnosiła, że zjazd muzułmanów z 1925 r. jako organ ustawodawczy upoważnił do
porozumienia się z rządem właśnie komisję16.
Wydaje się jednak, że ministerstwo nie miało konstytucyjnego umocowania do
dyskrecjonalnego określenia, który organ jest prawną reprezentacją mniejszości religijnej. Przepisy dotyczące religii, statusu poszczególnych związków wyznaniowych
i ich pozycji w państwie zawierały artykuły 110-116, a także artykuł 120 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku17. Artykuł 115 konstytucji regulował kwestie ułożenia stosunków prawnych z innymi, niż kościół rzymskokatolicki,
związkami religijnymi: „Kościoły mniejszości religijnych i inne prawnie uznane
związki religijne rządzą się same własnemi ustawami, których uznania Państwo nie
odmówi, o ile nie zawierają postanowień, sprzecznych z prawem. Stosunek Państwa
do tych Kościołów i wyznań będzie ustalany w drodze ustawowej po porozumieniu
się z ich prawnemi reprezentacjami”. Artykuł ten określił autonomię tych związków
i nakazał ułożenie wzajemnych relacji poprzez akt ustawodawczy. Dał państwu kom12. Tamże, s. 44.
13. K. Krasowski, Związki wyznaniowe..., s. 199.
14.	Zastrzeżenia do projektu wniosło Ministerstwo Skarbu Państwa, które nie zgadzało się na szczególny status tzw. ziem wakufowych. MWRiOP postulowało całkowite zwolnienie tych gruntów
z jakichkolwiek obciążeń. Ponieważ zgodnie z tradycją muzułmańską miały one charakter sakralny,
a były to pobożne darowizny na rzecz gminy składane zazwyczaj w testamencie przez zmarłego
członka wspólnoty. Służyły w głównej mierze zaspokojeniu potrzeb imamów. Ostatecznie ziemie
te mogły korzystać z ulg i zwolnień podatkowych. Zob. A. Miśkiewicz, Tatarzy..., s. 53.
15. K. Krasowski, Związki wyznaniowe..., s. 200.
16. Tamże, s. 200.
17. Dz. U. z 1921 r., nr 44, poz. 267.
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petencje do sprawdzenia zgodności z prawem wewnętrznych przepisów związków
wyznaniowych18. Zignorowanie postulatów komisji prawniczej, która wolą zjazdu
została powołana do opracowania propozycji aktów prawnych było w mojej ocenie
naruszeniem konstytucyjnej zasady autonomii związków religijnych. Prowadzenie
bezpośrednich negocjacji tylko z muftim wskazuje także na chęć wprowadzenia przez
władze polskie scentralizowanego modelu zarządzania związkiem religijnym. Taka
strategia nie była charakterystyczna tylko wobec Tatarów. Podobne metody negocjacji
zastosowano także wobec Karaimów19.
Sytuacja prawna muzułmanów w Polsce międzywojennej została określona przez
ustawę z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej20, a dopełnieniem tej regulacji zgodnie
z dyspozycją art. 115 konstytucji marcowej było rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego
w Rzeczypospolitej Polskiej21. W trakcie prac nad ustawą muzułmańską w parlamencie nie napotkano żadnych przeszkód. Po za poprawkami o charakterze ogólnym nie
zgłaszano innych uwag, nikt nie zapisał się także do dyskusji nad projektem. Wobec
powyższego ustawa muzułmańska wraz ze swoim odpowiednikiem karaimskim została przegłosowana en bloc22. Pozostaje się zgodzić z poglądem, że przyjęcie przez
polskie władze regulacji ustawowej wobec Karaimów i Tatarów było wynagrodzeniem
lojalności wobec państwa polskiego23.
O kształcie i formie związku przesądzono już w pierwszych artykułach ustawy.
W myśl art. 1 wyznawcy islamu na terytorium RP tworzyli Muzułmański Związek
Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Był on niezależny od jakichkolwiek władz
duchownych i świeckich o charakterze zewnętrznym, ale pozostawał w łączności religijno-moralnej z zagranicznymi organizacjami muzułmańskimi. W myśl tego przepisu
wszyscy wyznawcy islamu w RP (niezależnie czy byli Tatrami czy nie) należeli do
18.	J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa
1937, s. 129.
19.	T. Resler, Prawne aspekty funkcjonowania społeczności karaimskiej w II Rzeczypospolitej, Almanach
Karaimski 5. 2016, s. 128.
20. Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 240.
21. Dz. U. z 1936 r., nr 72, poz. 517.
22.	P. A. Leszczyński, Centralna administracja wyznaniowa II RP. Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, Warszawa 2006, s. 76.
23. Tamże, s. 75, K. Krasowski, Związki wyznaniowe..., s. 197.
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MZR24. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w stosunku do społeczności żydowskiej. W ten sposób państwo zagwarantowało samodzielność związku i jednocześnie
zapewniło sobie wpływ na wszelkie aspekty poza religijne działalności MZR25. Dopełnieniem samodzielności związku było przyznanie związkowi oraz poszczególnym
gminom wyznaniowym osobowości prawnej na mocy art. 35 ustawy.
Ustawa określiła organy MZR oraz posiłkując się statutem zakreśliła główne zadania tych organów. Bardzo silną pozycję posiadał mufti. Sprawował zwierzchnią
władzę w związku i nadzór nad działowością duchowieństwa (art. 3). Był reprezentantem MZR zarówno na arenie wewnątrzpaństwowej jak i międzynarodowej (art.
4). Dodatkowo jego pozycja została wzmocniona przez dożywotnie pełnienie funkcji,
a także przez procedurę wyboru (§ 28 statutu przewidywał w pierwszym głosowaniu
większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków ciała wyborczego).
Do głównych zadań muftiego należało m.in. ogólne kierownictwo związku, nadzór
nad duchowieństwem, wizytacje gmin wyznaniowych, przewodnictwo w Najwyższym
Kolegium Muzułmańskim, naczelny zarząd nad wakufami i majątkiem związku oraz
najistotniejsze z punktu widzenia religijnego – prawo interpretacji Koranu i szarijatu
(§ 5 statutu). Tak szerokie zakreślenie kompetencji muftiego było spowodowane
przede wszystkim względami politycznymi. W aspekcie religijnym jego kompetencje
były zgodne z sunnicką tradycją – posiadał uprawnienia teologiczne.
Ustawa wprowadziła konieczność uzyskania przez kandydatów na muftiego pozytywnej opinii MWRiOP. Kwestia zgody na kandydowanie stała się zarzewiem konfliktu
między byłymi członkami komisji prawniczej a zwolennikami regulacji zaproponowanej przez państwo. Opozycja muzułmańska wskazywała, że akceptacja kandydata
ze strony ministerstwa jest de facto ograniczeniem uprawnienia społeczności muzułmańskiej do swobodnego wyboru najwyższego zwierzchnika i wyrazem braku
zaufania władz państwowych do społeczności tatarskiej26. Argumenty te wydają się
jak najbardziej słuszne. Państwo przyznało sobie daleko idącą możliwość ingerencji
w przebieg wyborów. Minister odmawiając pozytywnej opinii kandydatom mógł
bez problemu przeforsować na funkcję muftiego osobę podporządkowaną władzom
państwowym. Było to ewidentne naruszenie zasady autonomii związku wyznaniowego. Konstytucja zakreśliła obszar ingerencji państwa w życie wspólnot religijnych
24. J. Sawicki, Studia..., s. 183.
25. A. Miśkiewicz, Tatarzy..., s. 77.
26. Tamże, s. 79.
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tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia i molarności publicznej.
Prewencyjne zapobieganie wyborowi niewygodnego z punktu wiedzenia państwa
muftiego było naruszeniem postanowień konstytucji marcowej.
Ustawa ustaliła warunki niezbędne do objęcia urzędu muftiego tj. obywatelstwo
polskie, skończone 40 lat, znajomość języka polskiego i ukończone studia teologiczne
lub z zakresu języków orientalnych (art. 6). Takie określenie wymogów było słuszne
nie tylko z punktu wiedzenia państwa, ale także z pożytkiem dla samego związku,
ponieważ gwarantowała przywódcę duchowego z odpowiednim wykształceniem
i doświadczeniem życiowym. Wybór muftiego podlegał zatwierdzeniu przez prezydenta, na ręce którego przywódca muzułmanów był zobowiązany złożyć przysięgę
na wierność Ojczyźnie27.
Do wyboru muftiego uprawniony był Wszechpolski Kongres Elekcyjny Muzułmański, który mógł podjąć tylko czynności wyborcze (art. 13). Wyboru dokonywał
spośród najmniej dwóch kandydatów wobec których MWRiOP nie wniosło sprzeciwu. Na Kongresie mogli być obecni przedstawiciele rządu. Ponieważ państwo uznało
zjazd muzułmanów z 1925 roku za Kongres Elekcyjny uznano w ten sposób wybór
Szynkiewicza na muftiego za wiążący28. Uznanie ze strony władz państwowych muftiego wybranego przed uchwaleniem ustawy i nadanie mu kompetencji określonych
przez ten akt było de facto pozbawieniem możliwości swobodnego wyboru muftiego
przez społeczność muzułmańską i spowodowało działanie prawa wstecz. Taki zabieg
spowodował także, że z powodu wybuchu wojny, nie zdołano sprawdzić w praktyce
mechanizmu wyborczego określonego przez ustawę.
Organem o charakterze pomocniczym było, na mocy art. 10 ustawy, Najwyższe Kolegium Muzułmańskie (dalej NKM), które składało się z 4 członków (2 duchownych
i 2 świeckich) oraz muftiego, jako jego przewodniczącego. Kadencja członków trwała
pięć lat, a ich wybór był dokonywany przez Wszechpolski Kongres Muzułmański.
Kandydaci musieli zostać zaakceptowani przez ministra wyznań. Dokładne kompe27.	Przysięga powoływała się na Koran, a w swoim brzmieniu jest podobna do innych tego typu
przysiąg składanych przez przywódców religijnych. Podobnie jak w uregulowaniach dotyczących innych wyznań także pozostali funkcjonariusze MZR-u musieli składać przysięgę na ręce
przedstawicieli władz państwowych. Na mocy art. 11 ustawy członkowie Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego składali przysięgę wobec właściwego wojewody, a imamowie i muezzini wobec
właściwego starosty.
28. A. Miśkiewicz, Tatarzy..., s. 79.
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tencje NKM-u określił statut w rozdziale III. Należały do nich m.in.: układanie listy
kandydatów na muftiego, uchwalanie budżetu, ustalanie dotacji dla duchowieństwa,
kompetencje w zakresie wakufów, organizacja i zmiana granic gmin wyznaniowych.
Statut przewidywał także pośrednią kontrolę uchwał NKM przez ministra wyznań.
Taką możliwość stwarzał § 10 zgodnie z którym uchwały NKM podlegały zatwierdzeniu przez muftiego. Jeżeli nie doszło do tego w ciągu ośmiu dni, NKM mogło zwrócić
się w pewnych okolicznościach o rozstrzygnięcie do MWRiOP. Taka możliwość była
przewidziana w przypadku odmowy muftiego, której podstawą była niegodność z prawem państwowym – w innych przypadkach (np. kwestie religijne) spór rozstrzygał
Kongres. Takie uprawnienie MWRiOP stwarzało możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy MZR-u i powodowało, że działalność tego organu była zależna od woli
muftiego29. Pośrednio prowadziło to także do poddania pod kognicję Najwyższego
Trybunału Administracyjnego działalności NKM, ponieważ decyzja MWRiOP jako
nadzorcza mogła zostać zaskarżona do sądu administracyjnego30.
Wszechpolski Kongres Muzułmański składający się z członków NKM i delegatów
wybranych przez wszystkie gminy wyznaniowe był zgodnie z art. 12 ustawy zwoływany do Wilna co najmniej raz na 5 lat po uprzednim zawiadomieniu i uzgodnieniu z MWRiOP (art. 13). Kompetencje tej najwyższej reprezentacji MZR określał
dokładnie rozdział IV statutu. Głównym zadaniem był wybór członków NKM oraz
uchwalanie zmian w statucie. Na wniosek muftiego mógł także pochylić się nad
sprawami natury religijnej. Wszechpolski Kongres Muzułmański zebrał się tylko
raz przed wybuchem II wojny światowej w 193831 i wybrał NKM, które jednak już
nie zdołało odegrać znaczącej roli w działalności religijnej związku32. Mufti w okresie II RP był organem MZR, który dominował zarówno pod względem religijnym
jaki i administracyjnym nad pozostałymi organami związku. Oprócz dożywotniego
sprawowania urzędu wzmocnieniem jego pozycji był brak przepisów regulujących
możliwość złożenia duchownego z urzędu. Milczy w tym zakresie zarówno ustawa jak i statut. Artykuł 5 ustawy określa wprawdzie, że w określonych sytuacjach
muftiego zastępuje wyznaczony przez niego członek NKM-u lub w przypadku braku
takiego wskazania najstarszy wiekiem członek NKM-u. Sytuacja taka miała miejsce
29.
30.
31.
32.
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w przypadku zawakowania urzędu lub niemożności bezpośredniego jego sprawowania – natomiast ustawodawca nie określił dokładnie, kiedy mufti nie miał możliwości
sprawowania urzędu i jaki organ mógł to stwierdzić. Wydaje się, że w razie potrzeby,
kompetencję taką mógł przyznać sobie minister wyznań – co byłoby zgodne z ogólną
polityką wyznaniową państwa.

Podsumowanie
Administracja rządowa w II RP w stosunku do mniejszości religijnych stosowała
podobny schemat działania. Na najważniejsze stanowiska forsowane były osoby
lojalne wobec rządu, z którymi prowadzono bezpośrednie negocjacje nad aktami
ustawodawczymi regulującymi wzajemne relacje. Taki sposób prac nad ustawami
można zauważyć nie tylko w przypadku muzułmanów i karaimów, ale także wobec kościołów chrześcijańskich33. Polityka władz dążąca do podporządkowania mniejszych
związków religijnych powodowała częste naruszanie zasady autonomii związków
oraz prowadziła do naruszeń wolności sumienia i wyznania. Politykę wyznaniową
należy także rozpatrywać w kontekście problemów narodowościowych. Mniejszości
narodowe często określały swoją odrębność poprzez różnice konfesyjne, a to powodowało określone konsekwencje w polityce państwa.
System nadzorczy państwa nad związkami religijnymi w II RP miał charakter asymetryczny. W strukturach ministerstwa wyznań wysoką pozycję zajmowali duchowni
katoliccy (bp Szelążek, ks. Żongołłowicz), co powodowało uzasadnione podejrzenie
o brak bezstronności w sprawach religii34. Liczne uprawnienia nadzorcze nad związkami wyznaniowymi, które posiadał minister wyznań na podstawie partykularnych
ustaw czyniły go de facto kreatorem polityki wyznaniowej. Pewne złagodzenie nadzoru nastąpiło na kanwie działalności stricte religijnej związków, które zazwyczaj
w tym obszarze cieszyły się dużą swobodą.

33.	Wobec kościoła ewangelicko-augsburskiego zastosowano podobne rozwiązanie. Przywódcą wspólnoty został bp Juliusz Bursche, który przejawiał daleko idącą lojalność wobec rządu w Warszawie.
Dzięki swojej postawie uzyskał prawną regulacje funkcjonowania związku w roku 1936, która
wprowadzała podobne rozwiązania prawne jak ustawa muzułmańska. Do wybuchu II wojny
światowej rozwiązanie to rodziły konflikty wewnątrz kościoła między niemieckimi a polskimi
członkami.
34. P. A. Leszczyński, Centralna administracja..., s. 215.
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Ustawa muzułmańska z 1936 r. wprowadziła centralistyczny system zarządzania
związkiem, na czele którego stał dożywotnio mufti posiadający bardzo istotne kompetencje zarówno religijne jak i administracyjne. Szereg instrumentów nadzorczych,
w tym finansowe i proceduralne, spowodowało poddanie MZR pod ścisłą kontrolę
władz państwowych pozostawiając jednak swobodę w kwestiach czysto religijnych.
Tatarzy silnie związani z państwem polskim wykazali daleko idącą lojalność państwową przyjmując, co prawda nie bez zastrzeżeń, rozwiązania prawne narzucone
przez władze państwowe.
Mufti Jakub Szynkiewicz okazał się lojalnym współpracownikiem władz państwowych35, co nie oznacza, że należy traktować tę współpracę, jako negatywny aspekt
jego działalności. Przyjęcie zwierzchnictwa państwowego miało także pozytywne
skutki dla tak nielicznej grupy religijnej. Możliwość swobodnego praktykowania
religii była elementem decydującym dla zachowania odrębności kulturowo-etnicznej.
Dążenie władz państwowych do centralizowania zarządu związków wyznaniowych
powodowało tworzenie instytucji najwyższych przywódców religijnych o szerokich
kompetencjach, przy jednoczesnym zapewnieniu decydującego wpływu państwa na
procedury wyborcze. Taka polityka była stosowana wobec wszystkich mniejszości
religijnych w II RP.
W oparciu o przeprowadzoną analizę stwierdzić należy, że pozycja prawna muftiego
MZR w II RP, była ukształtowana na potrzeby polityki wyznaniowej państwa. O takim
ukształtowaniu tego urzędu decydowały przede wszystkim względy polityczne, a nie
religijne. Muzułmanie, bowiem w odróżnieniu od katolików, nigdy nie zbudowali
scentralizowanego stanu duchownego, a poszczególne gminu cieszyły się dużą swobodą w działalności religijnej. Potrzeba silnego i sprawnego urzędu muftiego wynikała
więc w głównej mierze z potrzeby państwa, a nie potrzeb religijnych wyznawców.
Opozycja wewnątrz związkowa wobec forsowanych przez państwo rozwiązań jest
potwierdzeniem tego stanu rzeczy. W urzędzie muftiego skupiona została władza
administracyjna i religijna, która dała mu bardzo szerokie uprawnienia, co było
gwarantem skutecznego nadzoru władzy państwowej nad muzułmanami w Polsce.
Mufti Jakub Szynkiewicz po wybuchu II wojny światowej rozpoczął kolaborację
z hitlerowskimi Niemcami. Jakub Szynkiewicz został mianowany przez władze nie35.	Za zasługi na polu organizacji wyznania muzułmańskiego w Polsce został zarządzeniem z 24
kwietnia 1936 roku odznaczony przez prezydenta Mościckiego Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski (M. P. 1936, nr 97, poz. 179).
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mieckie muftim Ostlandu, czyli okupowanego terytorium wschodnich terenów Polski,
Białorusi, Litwy i krajów bałtyckich. W latach 1943-44 J. Szynkiewicz zaangażował
się w tworzenie Związku Młodzieży Tatarskiej na wzór Hiterjugend. W roku 1944,
kiedy Niemcy ewakuowali się z Wilna, razem z nimi wyjechał mufti. Poprzez Wiedeń
i Rzym trafił do Egiptu, gdzie mieszkał do 1952 roku. Potem wyjechał do USA, gdzie
zmarł w 1966 roku.

Streszczenie
Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w II Rzeczypospolitej Polskiej
W okresie II RP Tatarzy byli jedną z najmniejszych grup etnicznych i religijnych. Wyznawali islam a na tereny państwa polskiego przybyli w XIV wieku. Sytuacja prawna
muzułmanów polskich została uregulowana w oparciu o konstytucję marcową na
mocy ustawy z 1936 r. W roku 1925 na zjeździe muzułmanów w Wilnie przywódcą
polskiej muzułmanów został wybrany mufti Jakub Szynkiewicz, który w porozumieniu z władzami państwowymi pracował nad prawną organizacją związku religijnego.
Po roku 1936 Szynkiewicz utrzymał stanowisko, a ustawa dała mu szerokie kompetencje religijne i administracyjne w związku, co umocniło prawną pozycję muftiego.
Pozycja prawna muftiego została poddana analizie w niniejszej pracy.
Słowa kluczowe: muzułmanie, mniejszości religijne, prawo wyznaniowe, II Rzeczypospolita.

Summary
Mufti of the Muslim Religious Association in Second Polish Commonwealth
One of the smallest religious and ethnic groups in Poland in the interwar periodwere Tatars of the Muslim profession. They lived within Polish boundaries since
XIV century. Their legal status has been set by legal act from 1936 based on March
Constitution. Polish Tatars leader was mufti Jakub Szynkiewicz elected in 1925 during
convention in Vilnius. He has been working on legal regulations of Polish Tatars status
in accordance with Polish government. Legal act enacted in 1936 gave mufti broad
religious and administrative eligibility in the Muslim Religious Association. Due to
this fact his legal position has been strengthened. Purpose of this article is to analyze
status of the Mufti after year 1936.
Keywords: muslim, minorities, religious law, Second Polish Commonwealth.
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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Nové prístupy v riadení a vedení
ľudí – New Approaches in Management and
Leadership” – Liptovský Ján (Słowacja)
24-25.09.2016
Alina Maria Basak1
W dniach 24-25 września 2016 roku w miejscowości Liptovský Ján na Słowacji, odbyła
się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nové prístupy v riadení a vedení ľudí New Approaches in Management and Leadership”. Organizatorami konferencji byli:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Warsaw Management University), DARE
o.z., Institute of International Studies and Education Humanum, ScrumDesk Intuitive
Management. W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele nauki oraz
praktycy zarządzania z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy.
Konferencję otworzyła prof. inż. Jaroslava Kmecová, PhD., MBA, LL.M , która
podziękowała wszystkim gościom za przybycie i nakreśliła tematykę konferencji,
którą były nowe podejścia do zarządzania i przywództwa. Przypomniała też słowa
A. J. Cronin’a, które stały się hasłem przewodnim konferencji: „Life is not a straight
and easy corridor, which we freely and peacefully passed, but the maze of corridors
in which we must find a way lost and confused, sometimes stuck in an impasse. But
always, if we have faith, the door are opened, maybe not those that we had in our
mind, but that, at the end we can see, are the best for us”.
Następnie, oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: prof. doc. Stanisław Dawidziuk, prof. dr hab. Serhiy Mykolaiovych Shkarlet i prof. Rudenko Olha, PhD.
Konferencja została podzielona na pięć paneli, stanowiących swoiste całości. Pierwszą
część konferencji, zatytułowaną „Osobnosť lídra – Osobowość lidera”, rozpoczął prof.
PhDr. Pavol Dancák, PhD., który przedstawił bardzo interesujący referat na temat
„Solidarita a subsidiarita ako predpoklad koexistencie ľudí - Solidarność i subsydiarność
jako warunek współistnienia ludzi”. Prelegent podkreślił, że zasadniczą cechą człowieka
jest wolność, która dla swojej realizacji potrzebuje przestrzeni w sferze społecznej. Wolność nie jest abstrakcyjną samowolą, ale zdolnością do dobra jako rozsądnego i odpo1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
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wiedzialnego działania w konkretnym kontekście ludzkiego życia. Jednostka jest zależna
od społeczeństwa, które jest wytwarzane przez realizację wartości moralno-personalnych. Ekspresją tej wzajemnej warunkowości są zasady solidarności i subsydiarności.
Następnie, PhDr. Mariola Krakowczyková, PhD. zaprezentowała referat „Úloha a osobnost personalisty – Rola i osobowość specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi”.
Skupiła się na typologii osobowości i osobistej diagnozie, rozumianej jako narzędzie,
które pomaga organizacji wybrać najlepszych pracowników. Dr inż. Alina Maria Basak,
w prezentacji zatytułowanej „Moderné metódy riadenia ľudských zdrojov – Nowoczesne
techniki zarządzania zasobami ludzkimi”, ukazała nowoczesne techniki zarządzania
zasobami ludzkimi z perspektywy strategicznego rozwoju organizacji i podkreśliła,
że współczesna organizacja musi nieustannie reagować na zmiany otoczenia, przede
wszystkim na silną konkurencję i wzrastające wymagania swoich klientów. W sprostaniu
tym wyzwaniom może pomóc kapitał ludzki, który staje się obecnie najważniejszym
czynnikiem rozwoju firmy. Z kolei prof. inż. Jaroslava Kmecová, PhD., MBA, LL.M
dokonała analizy osobistej i interpersonalnej efektywności przywódcy, prezentując
referat „Líder – osobnostná a interpersonálna efektívnosť – Lider – osobowa i interpersonalna efektywność”. Wskazała, że podstawą interpersonalnego poziomu jest zaufanie,
a podstawą osobistego poziomu jest wiarygodność. Są one niezbędnym fundamentem
dla przywódcy. Kolejny prelegent, Ing. Miroslav Džupinka, CSc., MBA, zaprezentował
referat, będący miernikiem poznania, oceny, zapobiegania i redukcji ryzyka w decyzjach
przełożonych, zatytułowany „Rozhodovanie manažmentu treba zbaviť rizika – mýtus
úspechu? – Decydowanie przełożonych jest potrzebne by pozbyć się ryzyka – mit sukcesu?”. Podkreślił, że niepowodzenie przy wprowadzaniu nieodpowiednich „menagerskich
zasad” albo niedokładne i powierzchowne aplikowanie „sprawdzonych standardów”
często prowadzi właścicieli organizacji do zmian w kadrach kierowniczych albo do
zaakceptowania mitu, że „wszystkie decyzje przełożonych wymagają wyeliminowania
ryzyka”. Kryterium racjonalnej oceny ryzyka nie jest tylko relacja między korzyściami (efektami) i kosztami podejmowania decyzji, ale także praktyki, które zmniejszają
czynniki ryzyka i eliminują (łagodzą) jego negatywne wpływy. Autorem kolejnego
wystąpienia był ThDr. Štefan Novotný, PhD. W prezentacji „Motivácia a organizácia
Pavlovej zbierky pre jeruzalemskú cirkevnú obec – Motywacja i organizacja zbiórki
Pawłowej dla jerozolimskiej wspólnoty kościelnej”, dokonał analizy historycznych okoliczności organizowania zbiórki pieniędzy dla Kościoła Jerozolimskiego w społeczności
bogatych rzymskich prowincji Achai i Azji Mniejszej oraz motywację Pawła i jego
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sztukę przekonywania ludzi wychowanych w innej kulturze i kontekście społecznym,
dla praktycznej i skutecznej pomocy. Podsumowaniem tego panelu była dyskusja, która
przerodziła się w wymianę poglądów naukowych na temat prezentowanych treści. Po
dyskusji nastąpiła przerwa w obradach.
Po przerwie obrady zostały wznowione. Druga część konferencji została zatytułowana „Cnostné líderstvo – Uczciwe przywództwo”. Pierwszym mówcą był dr Andrzej
Gołębiowski, prezentujący referat „Riadenie orientované humanistickej – medzi humanizáciou a odľudštením podnikania – Zarządzanie zorientowane humanistycznie
– między humanizacją a dehumanizacją biznesu”. Prelegent podkreślił, że współczesny
wymiar zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem często opiera się na wartościach
dalekich człowiekowi. Wielu liderów jako jedyne kryterium dobrego zarządzania firmą
przyjmuje jej wynik finansowy. W procesie zarządzania firmą często traci człowiek,
jego podmiotowość i jego problemy. W tym kontekście wydaje się zasadne odejście
od przedmiotowego modelu zarządzania ludźmi i zwrócenie się ku podmiotowości
człowieka, zarówno w życiu, jak i w biznesie. Kolejny referat, pod tytułem „Manažérska neverbálna komunikácia – Menadżerska niewerbalna komunikacja”, przedstawiła
PhDr. Mária Igazová, PhD. Dokonała analizy niewerbalnej komunikacji menedżerów
i zaprezentowała wyniki badania prowadzonego z udziałem menedżerów. Okazało się,
że menedżerowie rozumieją znaczenie mowy ciała w komunikacji. Niewerbalne aspekty, jakimi są mimika, gesty, spojrzenie, pomagają zrozumieć znaczenie istoty sprawy
przez odbiorcę. Prelegentka, w swojej praktyce jako tłumaczka podczas pertraktacji
handlowych i przy projektach międzynarodowych, zauważyła, że większość menedżerów w narodowych słowackich przedsiębiorstwach zapomina o grzecznościowej
komunikacji, werbalnej i niewerbalnej. Następnie, doc. JCDr. PaedDr. Jozef Marčin,
PhD., w wystąpieniu zatytułowanym „Konanie lídra a svedomie – Działanie lidera
i sumienie”, wskazał, że każdy człowiek ma sumienie, które powinno być formowane.
Lider prowadzi zespół, na nim skupia się wzrok jego współpracowników, więc jego
działanie musi motywować. Jeżeli lider umie dostrzec błąd w samym sobie, w swoich
działaniach, inspiruje go to do zmiany. Sumienie stanowi swoisty kompas do poznania
tych, czasem nieprzyjemnych, faktów. Kolejny prelegent, doc. ThDr. Peter Vansáč,
PhD., skupił się na etycznej interakcji między przywódcą i jego naśladowcą. W referacie „Etická interakcia medzi vodcom a nasledovníkom – Etyczna interakcja między
przywódcą i naśladowcą” zajął się tematem autorytetu przywódcy, który przejawia się
na intelektualnym, profesjonalnym i duchowym poziomie. Najbardziej wymagane od
187

Sprawozdanie…

przywódcy jest, aby był przykładem dla tych, którymi sam zarządza. Interakcja między
nimi powinna być zbudowana na pozytywnej relacji, która ma być wartością dodaną.
Dla przywódcy jest ważne, aby przekaz – dziedzictwo zostawić swoim naśladowcom.
Na biblijnym przykładzie (Mojżesz i Jozue) możemy się inspirować, jak ma wyglądać
przekazywanie dziedzictwa przywódcy. PhDr. Jaroslav Spodniak zaprezentował referat „Zachovanie dôstojnosti človeka pri riadení a vedení ľudí – Zachowanie godności
człowieka przy rządzeniu i kierowaniu ludźmi”. Skoncentrował się na problematyce
mobbingu i bossingu w zakładach pracy, gdzie wywierają one swoje wpływy. Wskazał,
iż jest dosyć prawdopodobne, że osoby uprawiające mobbing lub bossing ujawniają
swoją moc wtedy, kiedy nie mogą sobie na to pozwolić w innym miejscu, np. w domu.
Wynikiem tego są często bardzo złe relacje w miejscu pracy, frustracja i niewystarczające pełnienie swoich zawodowych obowiązków. Rozwiązanie problemu jest możliwe
tylko w bezpośredniej, dwustronnej komunikacji. Następnie, PhDr. Mgr. Jiří Pavlů,
Ph.D. przedstawił wystąpienie na temat „Komenský – zdroj inspirace pro manažery
– Komeński – źródło inspiracji dla menedżerów”. Prelegent, jako andragog i pedagog,
długotrwale interesujący się osobą i dziełem Jana Amosa Komeńskiego, podjął próbę,
aby znaleźć podobieństwa, które wskazują na to, że Komeński w latach swojego życia
w XVII wieku był menedżerem. Z dostępnych dokumentów, korespondencji i od ludzi
jemu współczesnych można się dowiedzieć, że ze swej pozycji musiał on sprawować
zadania menedżerskie: zarządzał kolektywem ludzi, planował pracę, kierował, organizował, decydował i sprawdzał ich działania. Posiadał takie zdolności, jak: pracowitość,
krytyczne podejście do swojej pracy, znał konkurencję, nieustannie się kształcił i przy
tym był bardzo wrażliwy, mądry, spostrzegawczy i przewidujący. Był przywódcą, dzisiaj
powiedzielibyśmy, że był liderem. Opiekował się ludźmi, swoimi współpracownikami,
pozyskiwał wsparcie finansowe od darczyńców i innych powiązanych jednostek, potrzebne, a nawet niezbędne do publikowania ksiąg i zapewnienia egzystencji życia. Miał
menedżerskie predyspozycje, umiejętności i zdolności i dlatego można powiedzieć,
że Jan Amos był menedżerem. Ostatnim prelegentem w tym panelu był MUDr. Jozef
Pitoňák, PhD., który zaprezentował wystąpienie: «„Zodpovedné” líderstvo – základ
úspešného manažmentu v zdravotnej starostlivosti – „Odpowiedzialne” przywództwo –
podstawa skutecznego zarządzania w opiece zdrowotnej». Podkreślił, że strategicznym
celem efektywnej organizacji w opiece zdrowotnej jest udostępnianie wartościowych
usług i zadowolenie klientów, które jest niezbędne, ponieważ na proces kierowania organizacjami zdrowotnymi wpływają czynniki ekonomicznej efektywności, skuteczności
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i bezpieczeństwa oferowanych usług. Dla menedżera w obszarze opieki zdrowotnej jest
niezbędne połączenie profesjonalnej wiedzy i zdolności wykonywania funkcji menedżerskich. Podstawowym warunkiem pomyślnego osiągnięcia wytyczonych celów jest
„odpowiedzialne” przywództwo, które (według definicji Alexandra Havarda) dotyczy
charakteru i jest realizowane prawie zawsze za pośrednictwem charakteru, przy czym
charyzma w przywództwie wynika z wizji wielkości (wielkoduszności) i z determinacji
do pomocy innym (pokora). Podsumowaniem panelu była dyskusja na temat prezentowanych treści. Po dyskusji nastąpiła przerwa obiadowa, która przerodziła się w dalszą
wymianę poglądów uczestników konferencji.
Po obiedzie wznowiono obrady, otwierając trzeci panel, zatytułowany „Inšpirácie
v líderstve – Inspiracje w liderstwie”. Pierwszym prelegentem był ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. Jego wystąpienie pod tytułem „Dokáž, že si chlap! (Maskulinita,
čiže mužskosť neprichádza s vekom. Kedy a ako sa muž stáva mužom?) – Pokaż, że
jesteś mężczyzną! (Maskulinizm, czyli męskość nie przychodzi z wiekiem. Kiedy i jak
mężczyzna staje się mężczyzną?) wzbudziło duże zainteresowanie. Prelegent podkreślił,
że maskulinizm, czyli męskość, jest swego rodzaju darem. Nie przychodzi on z wiekiem.
Jest wynikiem pracy nad sobą, w efekcie której mężczyzna przejawia nie tylko swoje ego,
ale przede wszystkim nim steruje. Poznanie i praktykowanie pewnych niezmiennych zasad, wartości, postaw i obecność wzorców (osób starszych lub bardziej doświadczonych
mężczyzn, którzy sami nadal rozwijają się i pracują nad sobą) tworzy podstawę własnej
męskości. Dopiero, gdy mężczyzna nauczy się „pokonać smoka” w sobie i w swoich
słabościach, jeśli będzie on w pełni świadom siebie samego, bardziej zrozumie swoją
męską tożsamość. Jest to punkt wyjścia do tego, żeby stał się on darem dla innych, dla
ukochanej kobiety, dla swojej rodziny, ale i dla firmy, w której pracuje lub społeczeństwa, w którym żyje. Następnie, Ing. Marián Tkáčik, MBA zaprezentował ciekawy
referat zatytułowany „Inšpirácie pre úspech, kde by sme ich nehľadali – Inspiracje do
sukcesu, tam gdzie byśmy się ich nie spodziewali”. Wskazał, że dzisiejszy świat zmienia
się bardzo szybko i przynosi nieoczekiwane sytuacje. Odnieść sukces oznacza reagować
na zmianę szybko i sprawnie. Pomysły na adaptację do sytuacji często znajdujemy tam,
gdzie są najmniej spodziewane. Przedstawił koncepcję „OODA pętli” (Observe, Orient,
Decide, Act), która powstała w wojsku i która jest interesująca nie tylko dla świata biznesu, ale jest też rozwiązaniem konkretnych sztywnych sytuacji w życiu. Z kolei Ing.
Peter Horanič w referacie „Hraničná zmena myslenia – Graniczna zmiana myślenia”
przedstawił relatywnie nowy i bardzo efektywny rodzaj twórczego myślenia znany pod
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nazwą myślenie projektowe. Transformację w organizacji poprzedza niezbędna i często
bolesna zmiana w myśleniu. Jednak, indywidualne rozwijanie biznesu jest koniecznie
połączone ze zmianą myślenia. Prelegent zwrócił również uwagę na motywacje do wprowadzania zmiany i problem, jak owe zmiany ustalić. Mgr. Alena Krchňavá zaprezentowała referat zatytułowany „Zmyslupnosť využitia koučingu vo vedení ľudí – Sensowne
wykorzystanie coachingu w zarządzaniu zespołem”. Wskazała, że rosnąca potrzeba
odnajdywania sensu i celu działań, które wykonujemy, jest coraz częściej dyskutowanym
aspektem życia ludzi. Coaching pozwala efektywnie odnajdywać skuteczne wartości
i wytwarzać synchronizację, bez której nie ma możliwości optymalizacji wydajności
przedsiębiorstwa. Prelegentka zdefiniowała coaching jako coś sensownego i opisała
jego plusy w zarządzaniu ludźmi. Skupiła się też na potencjale rozwoju osobowości za
pośrednictwem coachingu i jego dalszym wykorzystaniu przy zwiększaniu wydajności.
Mgr Grażyna Kącicka, w wystąpieniu zatytułowanym „Zena vodca – záležitosť vodcu
politickeho – Kobieta przywódca – kwestia lidera politycznego”, skoncentrowała się
na przywództwie politycznym kobiet. Celem rozważań były kobiety – liderki, wspaniałe przywódczynie, które poświęcały się dla dobra ogółu. Prelegentka przedstawiła
też wyniki badań dotyczących stereotypów płciowych oraz cech, zachowań i stylów
przywództwa, przypisywanych kobietom i mężczyznom. Następnie, Bc. Martin Kardoš zaprezentował referat „Poslanie lídra v dnešnej dobe – Misja lidera w dzisiejszych
czasach”. Prelegent skupił się na teoretycznych podstawach problematyki przywództwa
i przedstawił myśli dotyczące tej problematyki od czasów dawno minionych aż po czasy
współczesne. Dokonał też charakterystyki przywódcy jako osoby, której posłannictwem
jest priorytetowa opieka nad podopiecznymi. Pokazał konkretne przykłady ludzi, którzy
swój sukces zbudowali na owej zasadzie. Zwrócił uwagę na temat budowy zespołu, jak
i niezbędnej krytyki, którą przekazuje i za którą odpowiada przywódca. Kolejny referat
„Stratégia HR – People strategy s dôrazom na vodcovstvo a tímovú prácu – Strategie
HR – People strategy z akcentem na przywództwo i pracę zespołową” wygłosił Mgr
Andrej Drdul. W swoim wystąpieniu podkreślił, że tworzenie strategii HR musi wywodzić się ze strategii biznesowych. Ich celem jest nastawienie na racjonalne priorytety,
zasady ich realizacji, timing i ustalone wskaźniki ich osiągnięcia tak, aby praca w zespole
przebiegała sprawnie i efektywnie. Strategia HR wpływa na funkcjonowanie biznesu,
jeżeli jest ustanowiona, wspierana i rewidowana przez lidera, który ustala priorytety
i kieruje zespołem tak, aby realizować ową strategię. Zakończeniem panelu była dyskusja
na temat prezentowanych treści. Następnie, Mgr Dominika Kmecová, MBA, LL.M
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dokonała podsumowania obrad naukowych z trzech paneli i zaprosiła uczestników
konferencji na uroczysty wieczór połączony z kolacją.
Kolejny dzień konferencji rozpoczął się śniadaniem, po którym kontynuowano obrady. Zgodnie z harmonogramem, na ten dzień zaplanowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy tego dnia, ale czwarty z kolei panel, zatytułowano „Špecifiká v líderstve
a tímovej práci – Specyfika przywództwa i pracy zespołowej”. Jako pierwszy wystąpił
PhDr. Vladimír Melko, MBA, LL.M, prezentując referat „Riadiť alebo viesť... – Rządzić albo kierować...”. Prelegent pokazał różnice między rządzeniem i kierowaniem
w praktyce menedżerskiej. Przedstawił zasady rządzenia i zasady kierowania na różnych
poziomach, wskazując na kilka podstawowych różnic, które w praktyce często zmieniają
się. Podkreślił, że duże znaczenie ma sposób komunikacji przy rządzeniu i sposób
komunikacji przy kierowaniu zespołem. Następnie, Mgr Ivana Uhliarová wygłosiła
bardzo ciekawy referat na temat „Vodcovstvo v religióznych spoločenstvách - Przywództwo w grupach religijnych”. Wskazała, że zarówno organizacja, firma, jak i grupa
czy społeczeństwo o charakterze religijnym potrzebują swojego przywódcy. Przywódca
sprawuje protektorat oraz kieruje wspólnotą, dba też o pojedynczych uczestników tak,
aby każdy doświadczył osobistej przynależności do grupy. Potrzeba przywódcy w grupach religijnych zaczęła być widoczna głównie w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku, kiedy postępująca globalizacja zaczęła wymagać dostosowania się do zmian.
Stało się wtedy jasne, że zmiany te, związane z globalizacją, dotyczą również instytucji
religijnych. Ing. Jozef Ržonca, Ph.D. przedstawił wystąpienie zatytułowane „Tvorba
bohatstva podľa ekonómie spoločného dobra a Konštitúcií Rehole svätého Augustína
– Tworzenie bogactwa według ekonomii dobra społecznego i Konstytucji Zakonu Św.
Augustyna”. Podkreślił, że żebracze zakony, do których należy i Zakon Świętego Augustyna, były świadkami przemiany średniowiecznej społeczności. Ich demokratyczna
struktura, ponadnarodowy charakter oraz wolność w stosunku do własności, potwierdzone prawie 700-letnią tradycją, mogą być inspirujące dla aplikacji alternatywnych
metod oceny ekonomicznej. Nawiązał do teorii Christiana Felbera o społecznym dobrze
jako podstawowej ekonomiczno-społecznej wartości. Z kolei PaedDr. Ing. Terézia
Stanková w referacie „Špecifiká manažmentu neziskových organizácií v oblasti vodcovstva – Specyfika zarządzania w organizacjach non-profit w zakresie przywództwa”,
wskazała na znaczenie wolontariatu jako jednej z możliwych form przygotowania do
efektywnego zatrudnienia. Podkreśliła, że dla wielu organizacji non-profit zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjo191

Sprawozdanie…

nowania, a wysiłek, jaki wkładają w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno
organizacjom, jak i samym wolontariuszom. PhDr. Jozef Stanko, PhD. przedstawił
referat „Špecifiká motivácie pracovníkov neziskových organizácií – Specyfika motywacji
pracowników organizacji non-profit”. Zaprezentował formy motywacji i możliwości pracy w zespole, które mogą wykorzystać organizacje non-profit podczas realizacji swoich
działań. Podkreślił, że właściwe stosowanie form motywacji i ich dostosowanie do zadań
organizacji polepsza wyniki pracy i pomaga w skutecznej realizacji celów organizacji.
Następnie Mgr Ľudmila Hurajová, PhD. wygłosiła referat na temat „Tímový duch
v kontexte pomáhajúcich organizácií v SR – Duch współpracy w kontekście organizacji
pomocowych na Słowacji”. Wskazała, że trzecie tysiąclecie to okres informacyjnego,
medialnego i technologicznego „nadciśnienia” i wymaga ścisłej współpracy z ludźmi
z różnych sektorów zawodowych, celem realizacji kompleksowych zadań. Podkreśliła,
że indywidualizm traci na sile, a wzrasta znaczenie interdyscyplinarnej pracy zespołowej. Prelegentka przybliżyła też doświadczenia z projektu „Pomagamy z uśmiechem”,
który skupia się na rodzicach i rodzinach, w których dzieci przeszły, przechodzą lub
będą przechodzić transplantację szpiku kostnego. Dr Maria Łukawska zaprezentowała
w interesujący sposób „Metody efektivneho pamatania si a regulovanie vedomosti
ziakov z nizszych tried – Mnemotechniki i zarządzanie wiedzą uczniów klas młodszych”. Przedstawiła metody szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Podała również
przykłady mnemotechnik i ukazała sposoby ich wykorzystania w klasach młodszych.
Zwróciła uwagę na walory i dużą skuteczność wykorzystania technik pamięciowych
w stosunku do dzieci w młodszym wieku szkolnym. Panel zakończyło wystąpienie na
temat „Tímová spolupráca v digitálnej ére – Praca zespołowa w erze cyfrowej”, które
przedstawił Ing. Marek Pirhala. Prelegent wskazał, że czasy, w których żyjemy, przynoszą prawie „każdego dnia” nowe możliwości i narzędzia. Technologie otwierają też nowe
możliwości dotyczące pracy zespołowej, jak i zespołowego i projektowego zarządzania.
Postęp jest często tak szybki, że nie nadążamy, by nowe osiągnięcia nie tylko uchwycić,
ale jeszcze zastosować do naszego codziennego (nie tylko) zawodowego życia. Zakończeniu panelu towarzyszyła dyskusja.
Panel kończący konferencję rozpoczął się po krótkiej przerwie. Ostatnia, piąta część
konferencji została zatytułowana „Rôznorodosť v líderstve a tímovej práci – Różnorodność w przywództwie i pracy zespołowej”. Ing. Miroslava Pirhala Perúnová zaprezentowała referat „Líderstvo začína od seba... Ako sa stať úspešným lídrom – Przywództwo
zaczyna się od siebie... Jak zostać dobrym liderem”. Prelegentka podkreśliła, że każdy
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może żyć życiem, które przyniesie owoce i nagrody, których pragnie. Tylko trzeba
chcieć i zdecydować się, żeby to zrobić. Wykorzystać moc swoich własnych myśli,
wieść zadowalające życie i nieustannie pytać się samego siebie, co jest tak naprawdę
ważne. Jeśli chcemy stać się dobrym liderem, to musimy być przede wszystkim my
sami dobrymi ludźmi. Oznacza to pracę nad sobą samym i uczynienie z siebie bardzo
skutecznego narzędzia stworzonego w wielkim wymiarze ludzkim. Dominik Drdul,
w wystąpieniu na temat „Skúsenosť s aplikáciou Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím s dôrazom na vodcovstvo – Doświadczenie z aplikacją Konwencji
o prawach ludzi z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową z akcentem na przywództwo”, przedstawił doświadczenia młodego człowieka, który zajmował się prawami
ludzi niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, który widzi potrzebę przywództwa
na Słowacji w tej dziedzinie. Zwrócił też uwagę na znaczenie szerzenia świadomości
o Konwencji ludzi niepełnosprawnych, jak też wskazywanie na potrzebę implementacji
tej Konwencji w praktyce za pomocą pracy zespołowej w konkretnych dziedzinach.
Z kolei PhDr. Terézia Drdulová, MBA wskazała na długotrwały problem zatrudniania
ludzi z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. Prezentując referat „Tímová práca
s ľuďmi so zdravotným postihnutím – Praca zespołowa z osobami niepełnosprawnymi”,
prelegentka określiła warunki, które ułatwiają zatrudnienie zawodowe przynoszące
korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Podkreśliła, że kluczowym aspektem jest wychowywanie społeczności prowadzące do wzajemnej akceptacji ludzkiej
różnorodności i jakość otwartej komunikacji. Lenka Sučková wygłosiła referat na
temat „Budovanie tímu pomocou hier – Budowanie zespołu za pomocą gier”. Zapytała uczestników konferencji: Jest wam znane wezwanie „Marshmallow challenge”?
Dlaczego niektóre zespoły odnoszą sukcesy, a inne nie? W czym tkwi sekret skutecznej
współpracy w dążeniu do wspólnego celu? Okazuje się, że posiadanie tylko jednego
rozwiązania znacznie utrudnia proces rozwiązywania problemu. Prostymi krokami
można odkryć stopień „zgrania” zespołu czy przeszkodzić w dalszym jego rozwoju.
Autorką kolejnego referatu była Ing. Ingrid Duplinská, która zaprezentowała wystąpienie noszące tytuł „Tímová spolupráca v oblasti komunikácie pri zavádzaní nového
projektu – Praca zespołowa w obszarze komunikacji przy wprowadzaniu nowego
projektu”. Prelegentka podkreśliła, że tylko efektywna komunikacja może pomóc we
wprowadzeniu nowego projektu. Komunikacja między wszystkimi pracownikami,
czy to członkami zespołu projektowego czy pracownikami, których przygotowujemy
do nowego projektu, wpływa na: szybkość wprowadzania i realizację projektu, na
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koszty i ekonomikę projektu, jakość stosunków w miejscu pracy i w firmie. Prosta
i spójna komunikacja zapobiega powstawaniu licznych produkcyjnych, ekonomicznych i społecznych konfliktów. Następnie Ing. Miroslav Matys przedstawił wystąpienie zatytułowane „Vodcovstvo v marketingu, reklame a v kontaktoch s verejnosťou
– Przywództwo w marketingu, reklamie i w kontaktach z publicznością”. Wskazał, że
małe i średnie przedsiębiorstwa na światowych rynkach nie są kluczowymi graczami
i dlatego marketing jest w połączeniu z wartościowym produktem czy usługą środkiem priorytetowym przy pozyskiwaniu nowych klientów. Jeśli jednak ta kombinacja
nie jest wystarczająca do szybkiego reagowania na popyt, wtedy jest innowacyjnym
źródłem do dalszego prosperowania firmy. Jednak, te założenia są realizowane tylko
przy zastosowaniu odpowiedniej strategii przywódcy zorientowanego na marketing.
Powinien on doskonale znać cele firmy i być w stanie określić, co jest ekonomicznie
najkorzystniejsze, czyli jaki kapitał finansowy jest potrzebny po to, żeby pozyskać
nowego klienta. Mimo tych wszystkich czynników, dzięki którym firma jest rozpoznawalna, tylko systematyczna praca z ludźmi zapewni utrzymanie tej pozycji firmie.
Z kolei Ing. Slavomír Matys zaprezentował referat na temat „Vodcovstvo v malých
a stredných podnikoch – Przywództwo w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Podkreślił, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią na Słowacji zdecydowaną większość
w całkowitej liczbie przedsiębiorstw i przyczyniają się w niemałej części do tworzenia
produktu krajowego brutto (PKB). Prelegent przedstawił metody zarządzania tymi
przedsiębiorstwami i możliwy podział kompetencji, scentralizowany dyrektora albo
dywersyfikowany na kierowników działów, dokonując analizy ich efektywności. Część
merytoryczną piątego panelu zakończyła Bc. Silvia Poláková, która w interesujący
sposób przedstawiła referat zatytułowany „Motivácia žiakov a zamestnancov -Motywacja uczniów i pracowników”. Podkreśliła, że w dzisiejszych czasach bardzo ważna jest
motywacja również w obszarze kształcenia. Motywacja nie dotyczy tylko pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkolnictwie, lecz również
uczniów, od których wymaga się nieustannego uczenia się. Prelegentka przedstawiła
odpowiedzi na pytania: Czym jest motywacja? Skąd się wzięła?, następnie scharakteryzowała zasady pracy zespołowej, nie wyłączając podstawowej charakterystyki
lidera. Tak, jak po wszystkich czterech panelach, ostatni również kończyła wymiana
poglądów naukowych, która odbyła się w formie dyskusji. Podczas wszystkich dyskusji
prelegencji mieli możliwość odpowiedzi na liczne pytania słuchaczy. Na zakończenie
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dyskusji, Ing. Miroslav Džupinka, CSc., MBA podsumował naukowe obrady z dwóch
ostatnich paneli i zaprosił uczestników konferencji na wspólny obiad.
Ostatnim elementem programu było wystąpienie Przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nové prístupy v riadení a vedení ľudí - New Approaches
in Management and Leadership”. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Dr. h. c. podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za czynny udział w obradach i dyskusjach
panelowych. Niewątpliwie konferencja ta była forum wymiany wiedzy, doświadczeń
i poglądów na tytułowe zagadnienie. Słowa uznania należą się organizatorom za perfekcyjne przygotowanie konferencji i właściwy dobór prelegentów, którzy zapewnili
wysoką jakość naukową prezentowanych referatów.

Sprawozdanie z mikrokonferencji „Spotkanie
Pokoleń: XXXV rocznica Operacji Jodła na
Podkarpaciu” – Jedlicze 11.01.2017.
Waldemar Basak1
W dniu 11 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło się
zorganizowane przez Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, Zespół Szkół
Publicznych w Jedliczu i GOK w Jedliczu Spotkanie Pokoleń: XXXV rocznica Operacji
Jodła na Podkarpaciu. Uroczystość została objęta patronatem honorowym Burmistrza
Gminy Jedlicze. Uczestnikami spotkania były delegacje uczniów szkół jedlickich wraz
z przedstawicielami dyrekcji i nauczycieli. Rolę moderatora pełnił dyrektor GOK
Pan Maciej Łukaszewicz. Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości oraz
uczestników i organizatorów dokonała Pani Burmistrz Jolanta Urbanik wraz z Z-cą
Burmistrza Panem Ryszard Zagórskim. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił
prof. dr hab. Roman Pelczar z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kolejnym
punktem programu była część artystyczna przygotowana przez uczennice Gimnazjum w Jedliczu pod kierunkiem Pani Ireny Pikul. W drugiej części spotkania Pan
Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
uhonorował: Waldemara Basaka, Alinę Marię Basak, Zygmunta Błaża, Eugeniusza
Chyłę, Waldemara Mikołowicza, Roberta Niemca, Czesława Świerczyńskiego i Wacława Ochotę – Medalem „Pro Patria” przyznanym w uznaniu szczególnych zasług
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Następnie głos zabrali
represjonowani w okresie stanu wojennego panowie: Zygmunt Błąż, Waldemar Mikołowicz, Ryszard Zagórski oraz niosący pomoc internowanym ks. Stanisław Czenczek.
Część oficjalną zakończyła prelekcja pana kpt. Krzysztofa Miękisza specjalisty do
spraw penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie:
„Służba Więzienna – wczoraj i dziś”. Naukowego podsumowania spotkania dokonał dr Piotr Pacuła, który podkreślił prawidłowy dobór prelegentów oraz sprawną
organizację mikrokonferencji. Podziękował również młodzieży za zainteresowanie
tematem, a także zaangażowanie w przygotowanie spotkania i wysoki poziom wykonania elementów części artystycznej.
1. Dr Waldemar Basak, Prezes Zarządu KTNiO.
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KARPACKI PRZEGLĄD NAUKOWY
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
PROPONOWANYCH DO PUBLIKACJI
WYMOGI REDAKCYJNE
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków
ze spacjami, zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 3 stron;
– format Word doc, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst
wyjustowany, marginesy 2,5 cm;
– układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy,
wprowadzenie, treść główna podzielona na części z nagłówkami, streszczenia
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym
tytułem), wykaz literatury zatytułowany bibliografia i wykaz aktów prawnych
(jeśli były w pracy wykorzystane);
– dopuszcza się prace w języku obcym, szczególnie z obszaru Euroregionu Karpackiego, wówczas wymagane jest dodatkowo streszczenie w języku polskim.
– przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) według
wzoru:
• Czasopisma i pozycje zwarte:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21-22.

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

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

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

