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OD REDAKCJI
Waldemar Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 2(14)/2015 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 sprawzdania z konferencji ogólnopolskich, będące
integralną częścią pisma.
W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł Romana Pelczara Baza lokalowa wiejskich rzymskokatolickich szkół ludowych
w Galicji do powołania Rady Szkolnej Krajowej (na przykładzie diecezji przemyskiej).
Autor opisał warunki lokalowe w jakich funkcjonowały szkoły elementarne na
wsi galicyjskiej. Analizie poddał szkoły trywialne, parafialne i zimowe tworzone
przez ludność polską wyznania rzymskokatolickiego. Zwrócił uwagę na austriackie
ustawodawstwo oświatowe odnoszące się do kwestii budynków szkolnych i ustalił,
że z powodu ich powszechnego braku w Galicji nauka odbywała się w pomieszczeniach zastępczych. Budynki szkolne zaczęły pojawiać się dopiero w II poł. XIX w.
Waldemar Basak w opracowaniu Zarys historii edukacji na ziemiach polskich do
2015 r. prezentuje rys historyczny edukacji i oświaty na ziemiach polskich od XII
w. do czasów współczesnych. Szczególną uwagę poświecono reformom systemu
edukacji po 1990 r. W następnym artykule Nieopatrznie skazani na zapomnienie
Robert Zawisza ukazuje na przykładzie historii budowy Domu Kultury w Odrzykoniu, jak przez niedopatrzenie, można zniekształcić najbliższą historię społecz-
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ności lokalnej, skazując na zapomnienie osoby zasługujące na pamięć i szacunek.
Jaroslava Kmecová w pracy Rodzina i jej inwestycje w odniesieniu do wybranych
problemów społeczno-ekonomicznych dowodzi, iż rodzina, jako instytucja, przechodzi przez kryzysy, które bezpośrednio wpływają na jej istnienie i misję. Artykuł
skupia się na wybranych problemach społeczno-ekonomicznych współczesnych
rodzin. Koncentruje się również na rodzinnym budżecie, dochodach i odliczeniach
od dochodu. W artykule wyszczególniono inwestycje w rodzinę jako podstawową
komórkę społeczną. Praca wskazuje na wielopokoleniowe rodziny jako nową formę
rozwoju stosunków społecznych z pozytywnym wpływem na rodzinny budżet. Kolejny artykuł Zabawa jako potrzeba egzystencjalna dziecka prezentuje Alina Maria
Basak. Zabawa to potrzeba każdego dziecka w okresie dzieciństwa. Gromadzenie
wiedzy przez dziecko o otaczającym go świecie jest zdobywane w sposób naturalny
poprzez zabawę, która jest mu najbliższa. Zabawa wpływa na wszechstronny rozwój
dziecka. Dziecko bawiąc się, poprzez swoją wyobraźnię, wyraża swoje emocje,
uczucia, więzi i pragnienia. Zabawa oddziaływuje na samopoczucie bawiących się
dzieci; rozwija twórcze zdolności i myślenie; uczy nawiązywania więzi z rówieśnikami oraz w otaczającym dziecko społeczeństwie; kształci akceptację, tolerancję,
samodzielność; wpływa na emocje, wyobraźnię, rozwój fizyczny oraz uczy sposobu
komunikacji z innymi ludźmi. Piotr Oleksiak w artykule Filozofia work-life balance
jako istotny element zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji przedstawił
specyfikę programów work-life balance jako jednego z istotnych elementów zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji. Dzięki wdrażaniu tego typu narzędzi firma wzmacnia więź z pracownikiem, podnosi jego poziom motywacji czy
zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego. Pośrednio wzmacnia swoją przewagę
konkurencyjną na rynku poprzez zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników. Artykuł ukazuje również cechy charakterystyczne work-life balance w opinii
pracodawców i pracobiorców. Z kolei Jacek Cheda w opracowaniu Zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu
powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego prezentuje analizę pojęć: bezpieczeństwo i porządek publiczny. Szczegółowo omówił
zadania powiatu w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz scharakteryzował organy odpowiedzialne za ich realizację. W podsumowaniu dokonał próby oceny systemu, zarówno pod kątem ilości zadań nałożonych
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na powiat, jak również kompetencji organów odpowiedzialnych za ich realizację.
Autorem kolejnego artykułu Nadzór nad samorządem terytorialnym w Polsce. Cele,
zasady, podstawy prawne jest Radosław Kamiński. Cechą charakterystyczną dla
współczesnych systemów administracyjnych państw demokratycznych jest przekazywanie części zadań publicznych przez administrację rządową jednostkom
samorządu terytorialnego. W bezpośredni sposób wiąże się to z wyposażeniem
tych jednostek w niezbędne atrybuty prawno-finansowe, jak możliwość stanowienia
prawa obowiązującego na obszarze działania tych jednostek, przyznanie środków
pozwalających na wykonywanie zadań publicznych na pożądanym i oczekiwanym
przez wspólnoty lokalne poziomie, czy możliwość wybierania własnych organów
i innych struktur służących sprawowaniu władzy. Przekazanie przez państwo samorządowi tych uprawnień wiąże się z koniecznością stworzenia systemu nadzoru
nad działalnością tych jednostek. Artykuł przedstawia aparat pojęciowy związany
z funkcjonowaniem nadzoru wobec jednostek samorządowych oraz jego cele, zasady i podstawy prawne. Emilia Szczęsna w artykule Administracja podatkowa
w Polsce. Część 2. Zadania, funkcje, działanie podkreśla, iż podstawowym celem
administracji podatkowej jest pobieranie dochodów podatkowych w najbardziej
skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób. Realizacja tego celu ma zapewnić stały
i terminowy dopływ dochodów z tytułu podatków i innych należności podatkowych
do budżetu państwa oraz budżetów gmin. W Polsce odpowiedzialnym za ogólny
nadzór w sprawach finansowych jest Minister Finansów, któremu podlegają dyrektorzy izb skarbowych, będący odpowiedzialnymi za nadzór nad urzędami skarbowymi. Te ostatnie mają najszerszy zakres obowiązków, albowiem do nich należy
przede wszystkim prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe, wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a także wykonywanie kar
majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego
oraz Kodeksu karnego skarbowego.
W drugiej części pisma zamieszczono sprawozdania z konferencji: Jacek Cheda
prezentuje Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej Ochrona praw
człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku – Krosno 12.02.2015 r., natomiast
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej Odpowiedzialność administracji i w administracji – Radom 13.05.2015 r. opracował Tomasz Dąbrowski.
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Prezentowane w tym numerze Karpackiego Przeglądu Naukowego teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że rozprawy naukowe uzupełnione przez sprawozdania z konferencji ogólnopolskich, spotkają się z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Baza lokalowa wiejskich rzymskokatolickich
szkół ludowych w Galicji do powołania Rady
Szkolnej Krajowej (na przykładzie diecezji
przemyskiej)
Roman Pelczar1
Na wsiach galicyjskich zamieszkanych przez rzymskokatolicką ludność polską
najczęściej organizowanymi szkołami elementarnymi (oficjalnie nazywanymi
ludowymi) były szkoły parafialne oraz trywialne2. Austriacy traktowali je jako
instytucje wyznaniowe i w dużej mierze scedowali sprawę ich tworzenia i utrzymania na parafie, duchowieństwo parafialne oraz wiernych. W artykule uwzględnię
także szkoły (szkółki) zimowe, doraźnie organizowane przez ludność chłopską
w ramach jednej wsi.
Baza lokalowa dla całego szkolnictwa ludowego stała się sprawą newralgiczną już
od początku czasów zaborów, gdyż realizacja procesu dydaktycznego była zazwyczaj
związana z istnieniem przeznaczonych na ten cel budynków nazywanych „szkołami”. Dlatego austriackie prawodawstwo oświatowe wielokrotnie poruszało kwestie
związane z ich budową, utrzymaniem i wyposażeniem. Już w 1774 r. państwowa
ustawa oświatowa, tworząca szkolnictwo ludowe, postulowała (w przypadku szkół
trywialnych), aby szkoła mieściła się w oddzielnym budynku, posiadającym co
najmniej 2 izby (jedną do nauki, drugą jako mieszkanie nauczyciela). Pomieszczenia
klasowe miały być obszerne i jasne, wyposażone w odpowiedni sprzęt: ławki, stół,
tablicę, krzesło dla nauczyciela i szafę do przechowywania pomocy dydaktycznych.
Także w następnych latach władze wypowiadały się w kwestii budowy i utrzymania szkół trywialnych. I tak zgodnie z przepisami z 1785 r., w przypadku budowy
1.	Prof. dr. hab. Roman Pelczar, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II. Kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki
na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
2.	Całościowo tematykę funkcjonowania szkół parafialnych oraz trywialnych w Galicji prezentuję w swych książkach: Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji
w latach 1772-1869, Lublin 2009 oraz Rzymskokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach
1774-1875, Lublin 2014.
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szkoły na wsi, grunt i budulec miał zabezpieczyć dziedzic lub proboszcz. Ponadto
na tym pierwszym ciążył obowiązek opłacenia budowniczych, a na miejscowej
społeczności (gminie miejscowej) – wykonania prac pomocniczych. Dodatkowo
na dziedzica nałożono powinność wyposażenia szkoły w potrzebne sprzęty oraz
zakupu materiałów pisarskich i remontowania budynku. Organizował też opał
dla szkoły, którego dostawą miała zająć się gmina3. Szybko jednak okazało się, że
ustanowiona przez państwo konkurencja szkolna, którą tworzyły dominia i gminy
miejscowe, nie sprawdziła się. Dlatego 7 II 1787 r. cesarz Józef II powołał tzw. patronat szkolny, na mocy którego obowiązkiem budowy i utrzymania szkół trywialnych
na wsiach zostali obciążeni kolatorzy (patronowie) kościołów parafialnych. Patronaty powstawać miały w każdej miejscowości, w której było 90-100 dzieci w wieku
szkolnym. W większym niż dotychczas stopniu do udziału w ponoszeniu kosztów
finansowania szkół włączono mieszkańców. W gminach posiadających lasy, ludność
zobowiązano do dostarczania ⅓ potrzebnego opału. W sytuacji, gdy okręg szkolny
obejmował kilka miejscowości należących do różnych właścicieli, rozdziału kosztów
miano dokonywać na podstawie wspólnych ustaleń, lub w przypadku braku porozumienia – na podstawie decyzji administracyjnej urzędu cyrkularnego. Sprawę
utrzymania szkół trywialnych w Galicji regulowały także zarządzenia Gubernium
lwowskiego: z 30 IV 1788 i 11 III 1789 r., zobowiązujące dziedziców do przekazania
terenu pod budowę szkoły, budulca oraz partycypowania w kosztach jej utrzymania w ⅓ części. Gminy obciążono obowiązkiem pomocy przy budowie szkoły,
przywozie opału i współfinansowaniu nauczyciela4. Z kolei w państwowej ustawie
oświatowej z 1805 r. zapisano, że ciężar budowy i utrzymania szkół trywialnych
należał do dominiów, które miały dawać bezpłatnie grunt pod budynek szkolny lub
⅓ ceny jego zakupu. W sytuacji wynajmu pomieszczeń dominia powinny włączać
się w opłatę czynszu oraz partycypować w kosztach wewnętrznego urządzenia
pomieszczeń szkolnych. Dodatkowo ponosiły wydatki na konserwację budynków.
W razie budowy szkoły były zobowiązane dostarczyć bezpłatnie materiał budow-

3.	M. Krupa, Szkoła ludowa w Galicji w latach 1772-1790, „Rozprawy z dziejów oświaty” t. 24,
1981, s. 68-69, 74.
4. Tamże, s. 69.
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lany. Miały też zabezpieczać opał szkołom, który powinna zwieźć ludność gminy.
Takie zasady obowiązywały do 1866 r.5
Wiejska baza lokalowa oraz jej wyposażenie w potrzebne sprzęty i pomoce naukowe były najważniejszymi mankamentami oświatowymi, zwłaszcza w odniesieniu do szkół parafialnych. Bowiem, szczególnie w pierwszych dziesięcioleciach
zaborów, brakowało specjalnych budynków przeznaczonych na prowadzenie nauczania oraz na mieszkanie dla nauczyciela. Unaoczniają to ówczesne wizytacje
kościelne, wskazujące na to, iż w tej kwestii panowała wówczas wyjątkowo trudna
sytuacja. Powszechny brak budynków szkolnych miał miejsce np. w 1788 r. w dek.
samborskim, gdzie w parafiach wiejskich nie było żadnej tego typu budowli6. Analogiczny stan istniał w 1795 r. w 10 parafiach wiejskich dek. rymanowskiego7. Także
w następnych latach sytuacja nie poprawiała się, czego dowodzą informacje z 1810
r. odnoszące się do szkół z terenu dek. przeworskiego. Wynika z nich, że w żadnej
z odnotowanych w źródłach parafii wiejskich nie było odpowiedniego obiektu
dla celów szkolnych. W przypadku Siennowa (w myśl wcześniejszych nakazów
zwierzchnich władz kościelnych) szkoła miała być wybudowana, co jednak do 1810
r. nie zostało zrealizowane. Wizytator więc ponownie wówczas nakazał wzniesienie
szkoły, do czego zobowiązał parafian oraz miejscowe dominium8.
Dlatego nauka (w przypadku szkół parafialnych), z braku właściwych budynków,
niejednokrotnie musiała odbywać się w pomieszczeniach tymczasowych. Najczęściej były to organistówki. Wynikało to z faktu, iż zazwyczaj w szkołach tego typu
nauczaniem zajmowali się organiści. Znamienny jest przykład dek. sanockiego
(1803), gdzie wizytacje dziekańskie w żadnej parafii nie wykazały domi magistri
scholae, a równocześnie w każdej odnotowały obecność organistówki (organarii)9.
Taka budowla służyła celom szkolnym także m.in. w Zaczerniu (dek. Rzeszów),

5.	S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji, cz. 1. Czasy przed zaprowadzeniem autonomii
1772-1861, Lwów 1916, s. 25-26.
6. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dal. AAP), sygn. 343, s. 96.
7. AAP, sygn. 341, s. 36, 72.
8. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. 2147, s. 253-260.
9. AAP, sygn. 347, s. 140.
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gdzie w 1844 r. właściciel wsi Jan Kanty Jędrzejewicz polecił ją wyremontować,
zrobić do niej ławki, ustawić tablicę i rozpocząć nauczanie10.
Układ wewnętrzny pomieszczeń organistówek uwarunkowany był wielkością
budynku. Pod tym względem w różnych miejscowościach trochę różniły się one
między sobą. Jednak, zwłaszcza w początkach omawianego okresu, część organistówek była za ciasna, aby prowadzić w nich zajęcia. Dla przykładu w Harcie
w 1775 r. obiekt tego typu składał się wyłącznie z izdebki i piekarni. Natomiast
w Hyżnem miał sień, izbę z piecem kaflowym i piecykiem piekarskim oraz komórkę. Wzniesiono go z drewna ciosanego11. Zachowane opisy z lat 70. XVIII
w. pozwalają na uogólniające stwierdzenie, że powszechnie organistówki były
niewielkich rozmiarów i zazwyczaj posiadały: izbę z piecem, komorę i sień (np.
Wola Rafałowska, Chmielnik, Kraczkowa, Wysoka)12. Jednak nie można mówić
o jakimś ogólnie przyjętym schemacie pomieszczeń13. Na wsiach budynki te kryto
słomą14. W organistówkach na naukę zwykle przeznaczano jedną izbę. Wydaje
mi się, że sale szkolne zazwyczaj sytuowano od strony południowej, co zapewne
spowodowane było lepszym oświetleniem tych pomieszczeń przez promienie słoneczne. Ponadto trzeba zauważyć, że część organistówek była w różnych okresach
poważnie zniszczona, a przez to nie nadawała się do celów nauczania. Dowodzą
tego opisy z 1783 r. z dek. krośnieńskiego: Targowiska – „domek skromny i bliski
ruinie”, Równe – „budynek niewygodny i zniszczony”15. Były w tym dekanacie
także organistówki w dobrym stanie i dość wygodne (Haczów, Korczyna)16. Zły
stan techniczny tych budynków przekazują także opisy z 1788 r. dotyczące dek.
samborskiego. Na 18 miejscowości ich zupełny brak odnotowano w 3 miasteczkach oraz 2 wsiach (Czukiew i Błozew). Ponadto w kilku innych wsiach tego dekanatu obiekty te prezentowały się bardzo źle. I tak w Dublanach organistówka
była w „złym stanie”, w Winnikach – „bliska ruiny”, w Łanowicach – „wymagała
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

16

D. Pustelak, Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji, Rzeszów 2011, s. 38.
AAP, sygn. 300, k. 7, 15, 25.
AAP, sygn. 334, k. 22, 23v, 25, 26v.
B. Gajewski, Domaradz. Szkice i materiały, „Rocznik Sanocki” t. 3, 1971, s. 75.
AAP, sygn. 346, k. 34.
AAP, sygn. 319, s. 164, 181.
Tamże, s. 141, 155.
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naprawy”. Tylko w Medynicach była nowa, wybudowana w 1778 r. W przypadku
pozostałych parafii tego dekanatu nie opisano tych budynków17.
Wielkość organistówek zależała od możliwości finansowych dominiów, plebanów
i parafian, którzy wzajemnie partycypowali w kosztach ich budowy. Analizując
jedną parafię można zauważyć, że w miarę upływu czasu znajdujący się w niej
budynek organistówki (szkoły parafialnej) zmieniał swój wygląd. Dowodzi tego
przykład Krościenka Wyżnego, gdzie w 1814 r. była to budowla „stara”. W środku miała dwa pomieszczenia mieszkalne – izbę i piekarnię. W tym pierwszym
zapewne odbywało się nauczanie. Resztę budynku zajmowała stajenka. Całość
pokrywał dach gontowy. Obok organistówki znajdowała się niewielka stodoła18.
Dopiero w 1841 r. wybudowano z drewna nową szkołę (organistówkę), w czym
partycypował miejscowy dwór. Budynek wzniesiono na ziemi kościelnej, w pobliżu
świątyni. Składał się z sieni, dwóch izb szkolnych oraz mieszkania dla nauczyciela19. Powyższy przykład świadczy także o tym, że w części miejscowości przez
wszystkie analizowane lata nauczanie prowadzono w organistówkach. Tak było
także w Markowej, gdzie mieszkanie tamtejszego organisty jeszcze przed 1783 r.
stało się równocześnie miejscem nauczania i (z kilkuletnią przerwą w początkach
XIX w.) było nim do końca omawianego okresu20.
Niekiedy nauczyciele-organiści mieszkali w zastępczych pomieszczeniach,
przekazanych im przez proboszczów. Nieraz były to izby usytuowane w przytułkach parafialnych. Taka sytuacja panowała w 1788 r. w Rudkach, gdzie nauczyciel
mieszkał i uczył w tego typu budynku21. Z kolei w Tuligłowach ok. 1790 r. pleban
przybudował do plebanii izbę, którą przekazał organiście22.

17. AAP, sygn. 343, s. 96.
18.	AAP, sygn. 1026, s. 54; R. Pelczar, Dzieje Krościenka Wyżnego 1350-2000, Krościenko Wyżne
2000, s. 153.
19. Archiwum parafii Krościenko Wyżne, Liber memorabilium…, bns; R. Pelczar, Dzieje…, s. 153.
20.	H. Borcz, Parafia Markowa w okresie staropolskim i do schyłku XIX stulecia, [w:] W. Blajer, J.
Tejchma (red.), Markowa – sześć wieków tradycji. Z dziejów społeczeństwa i kultury, Markowa
2005, s. 170-173.
21. AAP, sygn. 343, s. 96.
22. AAP, sygn. 1778, s. 66.
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W pierwszych dziesięcioleciach omawianego okresu dość często naukę prowadzono także na plebaniach, np. Winniki (1788)23. Również w Besku w 1815 r.
proboszcz uczył na plebanii24. Również w późniejszym okresie takich sytuacji było
dużo. Innym miejscem odbywania zajęć dydaktycznych stawały się wikarówki. Tak
było np. w Rychcicach (1788)25. Wynikało to z faktu, iż w wielu parafiach nauczanie
realizowali proboszczowie lub wikarzy. Zdarzały się także jeszcze inne lokalizacje pomieszczeń szkolnych. I tak np. w Słocinie w 1845 r. świeżo zorganizowana
szkoła parafialna została umieszczona przez proboszcza w domu przeznaczonym
dla służby plebańskiej26. Natomiast w Starej Wsi szkołę parafialną (uruchomioną
w 1853 r.) administrator parafii pierwotnie ulokował w budynku starego przytułku.
Jednak już dwa lata później proboszcz przystąpił do budowy nowej szkoły. Na ten
cel przeznaczył plac przykościelny oraz zarządził zbiórkę pieniędzy wśród parafian.
Działania te szybko przyniosły pożądany efekt i już w 1855 r. obiekt był gotowy.
Mieściła się w nim sala lekcyjna oraz pomieszczenie mieszkalne dla nauczyciela.
Jednak już po czterech latach budynek rozebrano, gdyż kolidował z planami rozbudowy miejscowego sanktuarium maryjnego. W związku z tym gmina w tym samym
roku zakupiła od jednego z mieszkańców Brzozowa budynek kryty strzechą „w dość
lichym stanie”, w którym urządzono pomieszczenie lekcyjne oraz izbę mieszkalną
i kuchnię dla nauczyciela27.
Także baza lokalowa wiejskich szkół trywialnych przez wiele pierwszych dziesięcioleci omawianego okresu pozostawała bardzo skromna. Władze państwowe
zdawały sobie z tego sprawę już od początków procesu tworzenia szkół ludowych,
czyli od lat 70. XVIII w.28 Stąd z konieczności naukę prowadzono w lokalach zastępczych, przypadkowych lub naprędce adaptowanych dla tych celów. Na szkołę
zazwyczaj przeznaczano wynajętą lub zakupioną chałupę, karczmę, organistówkę

23.
24.
25.
26.
27.
28.
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lub wikarówkę. Często nie nadawały się one do tej roli29. Jak wspomniałem, jednym
z miejsc lokowania zajęć dydaktycznych stawały się wikarówki30. Dowodzi tego
przykład Pysznicy, gdzie szkoła (zorganizowana w 1791 r.) początkowo mieściła
się w tego typu obiekcie. Jednak warunki nauczania było bardzo trudne, gdyż
brakowało odpowiednio przygotowanego pomieszczenia oraz sprzętów szkolnych.
Dlatego nauczyciel interweniował w tych sprawach u władz państwowych. W 1793
r. za staraniem proboszcza wybudowano w pobliżu kościoła nowy budynek szkolny.
Niestety, w następnych latach świecił on pustkami, ze względu na niską frekwencję
uczniów. W takiej sytuacji w 1816 r. władze państwowe, reprezentowane przez
prefekturę rządową w Zarzeczu, odebrały budynek gminie i przeznaczyły go na
mieszkanie dla urzędnika. Nauczyciel wraz z uczniami zostali ze szkoły usunięci31.
Z kolei w Mrowli szkołę trywialną, utworzoną prawdopodobnie w 1814 r.,
usytuowano w budynku starej plebanii, który jednak po pewnym czasie spłonął.
Z konieczności więc naukę przeniesiono do karczmy. Po roku szkołę ulokowano
w domu prywatnym, a nauczyciela umieszczono w jeszcze innym budynku. Jednak
te budowle były od siebie dość oddalone, co uczącemu znacznie utrudniało pracę.
Dlatego przeniósł się do budynku szkoły. Zajął jedną z dwóch izb, które się w nim
znajdowały. Nauka w tym obiekcie prowadzona była do 1844 r. Rok wcześniej (18 V
1843 r.) Gubernium wydało rozporządzenie nakazujące wzniesienie nowej szkoły.
Zbudowano ją rok później32.
Powyższe informacje wskazują na to, że często na potrzeby edukacyjne szkół
parafialnych oraz trywialnych wyszukiwano pomieszczenia doraźne, nie nadające
się do tego celu. Sytuacja taka utrudniała uczącym w nich nauczycielom efektywną
pracę z młodzieżą. Nieraz okna w izbach lekcyjnych były nieszczelne, a nawet
powybijane, ściany odrapane z tynku, podłogi permanentnie zabrudzone lub za-

29.	J. Semków, Baza lokalowa galicyjskiego szkolnictwa ludowego w okresie wiceprezydentury Michała
Bobrzyńskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 199, Prace Pedagogiczne II, 1973, s. 155,
157.
30. AAP, sygn. 343, s. 72.
31.	L. Błażejowicz, T. Mierzwa, Budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Zarys historii szkolnictwa w Pysznicy, Pysznica 2010, s. 9.
32.	Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dal. APRz), Zespół 221 – Szkoła Podstawowa w Mrowli,
sygn. 1 – Opis historyczny powstania i uposażenia szkoły trywialnej w Mrowli, s. 51-53.
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błocone a piece zniszczone lub słabo grzejące33. Dowodzi tego opis sprzed 1865
r. szkoły parafialnej w Gręboszowie (z sąsiedniej diecezji tarnowskiej): Piec był
odarty z tynku i bez drzwiczek, ale miał taki przymurek, na którym można było
usiąść (…). Ściany były puste, tylko krzyż z Panem Jezusem był całą ozdobą klasy.
Na stopniu stał stolik z papierami i parę prętów chrustowych34. Sytuacje tego typu
w dużej mierze wynikały z tego, że ciężar budowy i utrzymania szkół parafialnych
(a nawet trywialnych) spoczywał na proboszczach, społecznościach parafii i patronach kościołów. Nie zawsze jednak chłopi chcieli budować lub remontować
te obiekty. Także ziemiaństwo nieraz nie interesowało się sprawami szkolnymi
w swych wsiach35.
Z powyższych informacji wynika, że właściwe budynki szkolne (zwłaszcza
w przypadku szkół parafialnych) zdarzały się dość rzadko. Sadzę, że tego typu
budowle na większą skalę zaczęły pojawiać się dopiero w II poł. XIX w. Ale jeszcze wówczas budowa właściwych szkół nie była czymś powszechnie spotykanym.
Zapewne podstawową tego przyczynę stanowiły koszty związane z pracami budowlanymi.
Do nielicznych miejscowości, które wcześniej wzniosły stosowny obiekt dla szkoły parafialnej należy zaliczyć Haczów. Wybudowano go w 1824 r. Była to wspólna
inwestycja parafian i dominium, gdyż organistówka (spełniająca dotychczas rolę
szkoły) okazała się za ciasna. Właściciel wsi Stanisław Urbański dał grunt i część
budulca. Resztę dostarczyli chłopi, którzy dodatkowo wykonali prace budowlane.
Jednak już w 1831 r., w efekcie konfliktu z mieszkańcami Haczowa, dziedzic odebrał
budynek oraz grunt szkolny i umieścił w nim urząd dominialny, zaś uczyć polecił
swoim urzędnikom. Stan taki, pomimo śmierci S. Urbańskiego, trwał przez 25 lat.
Dopiero w 1856 r. jeden z jego następców oddał budynek. W międzyczasie naukę
prowadzono w przypadkowych pomieszczeniach36.
Dla zobrazowania działań społecznych zmierzających do rozwoju stosownej
bazy lokalowej dla szkół parafialnych posłużę się kilkoma przypadkami. Rozpocznę
33. J. Semków, Baza lokalowa..., s. 156-157.
34. J. Bojko, Ze wspomnień, Warszawa 1959, s. 146, 150.
35.	H. Błażkiewicz, Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1636-1757 w świetle
wizytacji biskupich, „Nasza Przeszłość” 1976, t. 46, s. 183.
36. S. Rymar, Haczów, wieś ongiś królewska (1350-1960), Kraków 1962, s. 141.
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od Zaczernia, które uzyskało nową szkołę w 1861 r. Był to budynek o wymiarach
12 łokci na 12 łokci (ok. 7,2 m x 7,2 m = ok. 51 m²), kryty słomą. Usytuowano go w pobliżu kościoła, przy drodze wiejskiej. Przy szkole urządzono ogródek
o długości 16 sążni i szerokości 18 sążni (30,5 m x 34 m = 1043 m², czyli ok.
10,5 ara)37. Kolejny opis dotyczy szkoły w Golcowej, wzniesionej w 1867 r. Był to
budynek drewniany, kryty strzechą, z jedną izbą lekcyjną oraz mieszkaniem dla
nauczyciela. Zlokalizowany został w centrum wsi. Jego budowa trwała dwa lata38.
Uzupełnieniem może być opis szkoły ludowej w Sobowie, który pochodził z końca
XIX w. Co prawda jest to okres trochę późniejszy, jednak wygląd szkół wiejskich
nie ulegał w tym czasie poważniejszym zmianom. Otóż wspomniana szkoła składała się z głównej sali (dość przestronnej, ale stosunkowo niskiej), alkierza (chyba
mieszkania nauczyciela) i sieni39.
W niektórych parafiach budowa szkoły stawała się ważnym wydarzeniem społecznym. Dla przykładu w Golcowej na początku lat 60. XIX w. utworzono komitet
dla budowy obiektu szkoły parafialnej. Na jego czele stanął ks. Michał Kaszubski,
a członkami wybrano trzech mieszkańców parafii. Włościanie wykonali także za
darmo wszystkie prace budowlane40. To zaangażowanie społeczne mieszkańców
wsi brało się stąd, że budynki szkolne spełniały wówczas bardzo ważne i wielorakie funkcje. Bardzo obrazowo przestawiają to słowa wypowiedziane 21 II 1866 r.
przez proboszcza Bielin, ks. Wojciecha Harmatę w trakcie uroczystości poświęcenia
miejscowej szkoły parafialnej: Dzisiaj dom ten staje się czymś więcej jak domem
zwyczajnym, staje się przybytkiem nauki, wychowania i wykształcenia młodego
pokolenia (…) Nie bez przyczyny zatem domy szkolne kładziemy na pierwszym
zaraz miejscu po domach Bożych, po kościołach. Kochane dziatki! Pamiętajcie, że
odtąd to miejsce jest miejscem świętym. Gdyby was więc pokusy lub namowy nęciły

37.	S. Rząsa, Rozwój oświaty w Zaczerniu, [w:] K. Ruszel (red.), Zaczernie dawniej i dziś, Rzeszów
1988, s. 136. Uwaga: łokieć lwowski albo galicyjski (w Galicji 1787-1857 r.) – 59,6 cm; w zaborze
austriackim 1 sążeń był równy 1,8965 m.
38. B. Gajewski, Domaradz..., s. 75-76.
39.	F. Kuraś, Przez ciernie żywota, t. I, Częstochowa 1925, s. 29-30; A. Horbowski, Drogi edukacyjne
dziecka wsi galicyjskiej, [w:] K. Szmyd, J. Dybiec (red.), Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: Historia
wychowania. Misja i edukacja, Rzeszów 2008, s. 539.
40. B. Gajewski, Golcowa, Brzozów 1989, s. 75-76.
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do grzechu spojrzyjcie na ten wizerunek Zbawiciela i posłuchajcie jak z krzyża woła
na nas, byśmy byli świętymi i niewinnymi. A jeżeli lenistwo i opieszałość odrywałyby
was od nauki popatrzcie na ten napis „Módl się i pracuj” gdyż i praca prawdziwie
nas ubogaca41.
Szkoły, i inne budowle wykorzystywane na cele oświatowe, powszechnie wznoszono z drewna42. Budynek zbudowany z takiego materiału miało np. Zaczernie.
Powstał on w 1860 r. dla potrzeb szkoły parafialnej. Został wzniesiony na terenie ogrodu plebańskiego, przy drodze i był pokryty słomą. Drewno na budowę
przekazał dziedzic Jan Kanty Jędrzejowicz, a prace budowlane wykonała gmina43.
Budowle tego rodzaju kryto strzechą lub gontem. Słomiany dach miała w 1775 r.
organistówka w Harcie, zaś gontowy – w Hyżnem44. Jednak drewno i słoma były
budulcem nietrwałym. Z tego powodu obiekty te często i łatwo ulegały zniszczeniu. W konsekwencji nieraz nawet niewielkie zaniedbania w zakresie konserwacji
budynku prowadziły do jego stopniowej dezolacji. W opisach obiektów, lub pomieszczeń przeznaczonych na szkołę, często można znaleźć uwagi na temat ich
złego stanu technicznego. Sytuację obrazuje np. relacja z 1783 r. odnosząca się
do Husowa. Tamtejsza organistówka była wtedy wewnątrz bardzo zniszczona:
„zgniłe wszystko”. Jak dalej zanotowano: Dawno by może nastąpiła reperacja, gdyby
lasów nie zabraniano, boby cokolwiek i gromada do stawiania dopomogła45. Innego
przykładu dostarcza Handzlówka, gdzie w dokumencie z 1775 r. tak opisano stan
techniczny miejscowej organarii: Zaraz przy cmentarzu była ale teraz piekarnia
i dach spadł, tylko jeszcze izdebka stoi z komorą46. Nietrwałe materiały budowlane
powodowały więc konieczność częstych napraw tych budynków.
Jak wynika z powyższych informacji, istotną przyczyną problemów z otwieraniem oraz utrzymaniem kolejnych szkół stawał się nie tylko brak odpowiednich
budynków, ale także zły stan techniczny już istniejących. Dlatego ważną sprawą
41. Szkoła Podstawowa w Bielinach, Kronika szkolna, s. 4-5.
42.	A. Dańczak, Dzieje miasta Sokołowa, Kraków 1964, mps w Bibliotece Muzeum Regionalnego
w Rzeszowie, s. 145.
43. S. Rząsa, Rozwój oświaty..., s. 137; D. Pustelak, Ród Jędrzejowiczów..., s. 38.
44. AAP, sygn. 300, k. 7, 15, 25.
45. AAP, sygn. 332, k. 85.
46. R. Pelczar, Szkoły parafialne na pograniczu..., s. 228.
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było, aby osoby za nie odpowiedzialne wykazywały w tym zakresie należytą troskę.
Jednak liczne przypadki świadczyły o tym, że pomimo tego w wielu miejscowościach szkoły znajdowały się w opłakanym stanie47. Z tych powodów kościelni nadzorcy szkolni (w osobach dziekanów) często zmuszeni byli interweniować w sprawie
ich stanu technicznego, domagając się poprawienia warunków funkcjonowania48.
Zdarzały się, niestety, także sytuacje odmienne, gdy proboszczowie lub kolatorzy nie
interesowali się stanem technicznym budynków szkół. Jeszcze w połowie lat 60. XIX
w., jak wynika z relacji pamiętnikarskich, w wielu placówkach warunki nauczania
nadal były bardzo trudne. Dowodzi tego przykład szkoły trywialnej w Zgłobniu.
Wówczas był to budynek drewniany, z izbą lekcyjną i mieszkaniem nauczyciela,
w jakim takim stanie, tylko że jedna szyba w oknie wybita. Wewnątrz ściany z wapna
cokolwiek poobcierane i w piecach dziury powybijane49. Nieraz niszczenie obiektu
wywoływała wilgoć i czynniki atmosferyczne, gdyż duża wilgotność wewnątrz
izb lekcyjnych powodowała pojawianie się zapachu stęchlizny oraz pleśni. Szkoły
w porach chłodów opalano drewnem pozyskiwanym od kolatorów parafii, wiernych, a nawet Żydów mieszkających na terenie parafii50. Niestety, często zdarzało
się, że opału było za mało, co powodowało niedostateczne ogrzewanie budynków.
W niektórych szkołach w zimie temperatura w izbach lekcyjnych wynosiła zaledwie kilka stopni Celsjusza. W przypadku państwowych szkół trywialnych stan
taki panował pomimo tego, iż przed otwarciem każdej placówki ustalano zasady
jej ogrzewania poprzez zabezpieczenie określonej ilości drewna opałowego51. Niedogrzanie szkół przyczyniało się do ich stopniowej degradacji oraz wywoływało
konieczność częstych remontów52.
Wadą pomieszczeń szkolnych był także ich niedostateczny stan higieniczny, brak
właściwego oświetlenia izb oraz ich prawidłowej wentylacji. Panujący w pomiesz-

47. AAP, sygn. 760, s. 25; H. Borcz, Parafia Markowa..., s. 168.
48.	J. Stachowicz, Oświata, kultura i język Jaćmierza i Bażanówki, „Rocznik Sanocki” t. 2, 1967, s.
14.
49.	APRz, Zespół 164 – Szkoła powszechna w Zgłobniu, sygn. 8 – Klasyfikacja uczniów i uczennic
szkoły trywialnej w Zgłobniu 1861-1893, s. 1.
50. Szkoła Podstawowa w Niebylcu, Kronika szkolna, bns.
51. Tamże.
52. J. Semków, Baza lokalowa..., s. 156.
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czeniach zaduch, związany z obecnością dużych grup dzieci, dodatkowo potęgowała
odzież wierzchnia uczniów, pozostawiana w klasie. Duża liczba uczniów powodowała także ogromną ciasnotę i brak możliwości swobodnego wykonywania przez
nich ruchów53. Tak było w przypadku Tarnowca, gdzie po pewnym czasie szkołę
trywialną rozbudowano, gdyż z powodu zwiększającej się stopniowo liczby dzieci,
w klasie zaczynało brakować miejsca. Gminy należące do miejscowej konkurencji
szkolnej podjęły działania w tym zakresie. 30 I 1865 r. uchwaliły przybudowanie
do dotychczasowej szkoły nowej, obszerniejszej izby lekcyjnej. Następnie zebrano
na ten cel środki finansowe, zaś właściciel miejscowych dóbr ziemskich Konstanty Piliński przekazał 40 pni bukowych. Prace zostały przeprowadzone w czasie
wakacji. Jednak ograniczono się tylko do pomieszczenia klasowego. Natomiast
pominięto mieszkanie nauczyciela, które wymagało pilnych napraw. Ten, nie mogąc
doczekać się pomocy, sam podjął się przeprowadzenia remontu, w trakcie którego
wymieniono podłogę, wprawiono 3 nowych drzwi oraz przebudowano sień54.
W wielu szkołach parafialnych (a także trywialnych) w izbach lekcyjnych brakowało nawet podstawowych sprzętów. Stan taki był widoczny zwłaszcza w ostatnich
latach XVIII w. W cyrkule przemyskim nierzadko w szkołach uczniowie siedzieli na
ziemi55. Także w szkole trywialnej w Pysznicy w pierwszych latach jej działalności
nie było ławek56.
Powszechnie budynki szkolne przeznaczano nie tylko na realizację procesu
dydaktycznego, lecz także na mieszkania służbowe dla nauczycieli. Najczęściej
wydzielano dla nich niewielką ilość pomieszczeń. Zazwyczaj osoby te posiadały
rodziny, z którymi musiały zmieścić się w tych mieszkaniach. Dla nauczycieli równie ważną sprawą była potrzeba posiadania pomieszczeń gospodarczych, w celu
prowadzenia bodaj niewielkiego gospodarstwa rolnego57.
Niezmiernie istotną rolę miało usytuowanie szkoły, które często stawało się przyczyną różnych problemów organizacyjnych. Dlatego władze szkolne domagały się,
53. Tamże, s. 157.
54. Urząd Gminy w Tarnowcu, Kronika szkolna, s. 7-8, 14.
55.	M. Krupa, Szkolnictwo ludowe w obwodzie przemyskim w końcu XVIII wieku, [w:] A. Meissner
(red.), Z dziejów oświaty w Galicji, Rzeszów 1989, s. 95.
56. L. Błażejowicz, T. Mierzwa, Budować fundamenty..., s. 8.
57. J. Semków, Baza lokalowa..., s. 157-158.
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aby wzorem wcześniejszych wieków, budynki umieszczać w centrum miejscowości,
w miejscu suchym, z pustym placem wokół obiektu. Taka lokalizacja była wygodna
dla dzieci, nauczyciela, osób kontrolujących pracę szkoły itp.58 W praktyce, tak
jak dawniej, budynki najczęściej sytuowano w sąsiedztwie kościołów i plebanii,
na terenach do nich należących, aby zachować kontakt między nauczycielami-organistami a świątyniami i między szkołami a proboszczami59. Świadczyło to
o randze i znaczeniu tej instytucji dla całej wiejskiej społeczności60. Sytuowanie
tych budowli w centralnych częściach wsi oznaczało równocześnie, że stały one przy
głównej drodze przez wieś. Tak było np. w Odrzykoniu w 1841 r. Ażeby uchronić
dzieci przed ewentualnymi wypadkami wybudowano w tej miejscowości dla nich
drewnianą kładkę nad gościńcem61. Jednak często osoby lub instytucje odpowiedzialne za budowę szkół nie przestrzegały tego nakazu i sytuowały je w różnych
częściach wsi, nieraz na obrzeżach62. Dowodzi tego przykład Zgłobnia, gdzie w 1865
r. (według opinii miejscowego proboszcza, a zarazem nadzorcy szkolnego miejscowego) szkoła znajdowała się za daleko od kościoła. Dodatkowo droga prowadząca
do niej była bardzo błotnista, co w pewne dni i pory roku utrudniało uczniom
docieranie do niej63.
W latach 60. XIX w. w niektórych wsiach zaczęto organizować kursy (szkółki)
zimowe. Uruchamiano je głównie w Galicji Zachodniej w tych miejscowościach,
gdzie do tej pory brakowało właściwej szkoły elementarnej64. Otwieranie szkółek
zimowych było dowodem na rodzenie się społecznej potrzeby zdobywania przez
młodzież przynajmniej umiejętności czytania i pisania. Szkoły tego typu cechowały
się dość dużym prymitywizmem organizacyjnym i zróżnicowanymi funkcjami
dydaktycznymi. Zajęcia odbywano w przygodnych pomieszczeniach (najczęściej
58.	R. Pelczar, Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa
1998, s. 74-75; Tenże, Szkoły parafialne na pograniczu..., s. 229.
59.	R. Pelczar, Szkolnictwo parafialne w ziemi…, s. 74-75; A. Horbowski, Drogi edukacyjne..., s. 539.
60. A. Horbowski, Drogi edukacyjne..., s. 539.
61. J. Jucha, Odrzykoń – wieś. Studium historyczne, „Zeszyty Odrzykońskie” nr 6, 2000, s. 36.
62. J. Semków, Baza lokalowa..., s. 155.
63.	APRz, Zespół 164 – Szkoła powszechna w Zgłobniu, sygn. 8 – Klasyfikacja uczniów i uczennic
szkoły trywialnej w Zgłobniu 1861-1893, s. 1.
64.	W. Gaj-Piotrowski, Stan szkolnictwa i oświaty w rejonie Rozwadowa w latach 1772-1874, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” R. 8, 1975, s. 49.
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w izbach wynajmowanych w chałupach chłopskich). Dzieci siedziały w ławkach lub
na podłodze. Na zajęciach posługiwano się tabliczkami, rysikami i elementarzami.
Zdarzało się, że w izbie lekcyjnej nie było dużej tablicy65. Dość szczegółowy obraz
funkcjonowania szkółek zimowych dają niektóre pamiętniki chłopskie z czasów
zaborów. I tak Jakub Madejczyk opisał funkcjonowanie placówki tego typu we
Wróblowej, leżącej w parafii Brzyska. Inicjatorem jej utworzenia był proboszcz
ks. Józef Radecki. Zaraz po przyjściu do parafii (w 1883 r.) namówił najlepiej we
wsi wykształconego chłopa, by w zimie utworzył dla dzieci kurs czytania i pisania.
Osoba ta rozpoczęła nauczanie w swym domu66. Kolejny obraz szkoły zimowej
zawdzięczamy Wojciechowi Wiąckowi z Machowa. W 1860 r. gospodarze z tej wsi
samorzutnie wyszukali wędrownego nauczyciela. Na potrzeby nauczania wynajęli
u jednego z gospodarzy izbę, do której poznoszono ławki i rozpoczęto nauczanie.
W tym pomieszczeniu dodatkowo mieszkał wspomniany nauczyciel oraz gospodarz. Można więc przypuszczać, że panowała w nim ciasnota oraz zaduch67. Przypuszczalnie dlatego po pewnym czasie nauczanie przeniesiono do chaty innego
gospodarza68. Tak samo wyglądało w latach 70. XIX w. nauczanie zimowe w Woli
Żelichowskiej (diec. tarnowska)69.

Streszczenie
Baza lokalowa wiejskich rzymskokatolickich szkół ludowych w Galicji do utworzenia Rady Szkolnej Krajowej (na przykładzie diecezji przemyskiej)
Celem artykułu jest ukazanie warunków lokalowych w jakich funkcjonowały szkoły
elementarne na wsi galicyjskiej. Analizie poddałem szkoły tworzone przez ludność
polską wyznania rzymskokatolickiego. Omówiłem szkoły trywialne, parafialne
65.	W. Wincławski, Wiejskie szkółki zimowe w końcu XIX wieku (z badań w powiecie nowotarskim),
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” R. 12, 1969, z. 4, s. 490-496; W. Jostowa, Z życia góralskiej
biedoty w XIX w., „Wierchy” R. 22, 1953, s. 126.
66.	J. Madejczyk, Dwa lata w szkółce wiejskiej 1889-1891, [w:] A. Knot (opr.), Galicyjskie wspomnienia szkolne, Kraków 1955, s. 451.
67.	W. Wiącek, Wiejska szkoła zimowa 1878-1883, [w:] A. Knot (opr.), Galicyjskie wspomnienia
szkolne, Kraków 1955, s. 395; A. Kliś, Galicyjska szkoła w oczach dziecka wiejskiego, [w:] M.
Radochoński, A. Horbowski (red.), Problemy edukacji dziecka wiejskiego, Rzeszów 1996, s. 17.
68. W. Wiącek, Wiejska szkoła zimowa..., s. 395.
69. J. Bojko, Ze wspomnień..., s. 189-191.
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i zimowe. W opracowaniu zwróciłem uwagę na austriackie ustawodawstwo oświatowe odnoszące się do kwestii budynków szkolnych. Zauważyłem, że przez wiele
pierwszych lat powszechnie brakowało budynków szkolnych. W artykule ustaliłem,
że budynki szkolne zaczęły pojawiać się dopiero w II poł. XIX w. Dlatego bardzo
długo nauka odbywała się w pomieszczeniach zastępczych. Często nie nadawały
się one do prowadzenia nauczania. Ustaliłem, że władze szkolne domagały się,
aby budynki sytuować w centrum wsi. Taka lokalizacja była wygodna dla dzieci,
nauczyciela i osób kontrolujących pracę szkoły. Budynki szkół, oraz inne budynki
wykorzystywane na cele oświatowe, aż do schyłku XIX w. wznoszono z drewna
i kryto strzechą lub gontem. Trzeba było je regularnie naprawiać.
Słowa kluczowe: rzymskokatolickie szkoły parafialne w Galicji, rzymskokatolickie
szkoły trywialne w Galicji, szkolnictwo ludowe w Galicji, szkolnictwo wiejskie
w Galicji, budynki wiejskich szkół ludowych w Galicji

Summary
Housing conditions Roman Catholic elementary schools in villages in Galicia
to the creation of the National School Board (for example Przemysl diocese)
The aim of the article is to show local conditions under which functioned elementary schools in the countryside of Galicia. The analysis gave the school created by the
Polish Roman Catholic population. I discussed the trivial schools, parish schools
and winter schools. The study drew attention to the Austrian educational legislation
relating to the issue of school buildings. I noticed that many commonly missed the
first years of school buildings. The article established that school buildings began
to appear only in the second half XIX. century. It is therefore very long learning
took place in the premises of replacement. Often they were not suitable for the
instruction. I established that school authorities demanded that buildings placed
in the center of the village. This location was convenient for children, teachers and
persons controlling the work of the school. Buildings schools, and other buildings
used for educational, purposes until the late nineteenth century. Were built of
wood and were covered with thatch or shingles. They had to be regularly repaired.
Keywords: Roman Catholic parochial schools in Galicia, Roman Catholic trivial
school in Galicia, folk education in Galicia, rural education in Galicia, buildings
in rural folk schools in Galicia
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Zarys historii edukacji na ziemiach polskich
do 2015 r.
Waldemar Basak1

Wprowadzenie – edukacja w epoce przedindustrialnej
Rozwój oświaty na terenie państwa Polskiego związany jest z wprowadzeniem
chrześcijaństwa i wpływem cywilizacji zachodniej reprezentowanej przez organizacje zakonne i wyodrębnione ośrodki kościelne. Dokonanie w XII w. podziału kraju
na szereg biskupstw i konieczność przygotowania przez każdą diecezję kandydatów
do stanu duchownego spowodowały otwarcie szkół katedralnych, a nawet nieco później studia niektórych ich absolwentów na uniwersytetach zachodnioeuropejskich2.
Średniowieczny system oświatowy, skierowany był głównie do kleru i kandydatów na kleryków i w nikłym stopniu dotyczył pozostałych klas. Pod koniec XII
w., na terenie Polski działało 7 szkół katedralnych. Ponadto funkcjonowały szkoły
kolegiackie, a także nieliczne szkoły parafialne i zakonne. Dalszy, niezwykle prężny rozwój szkolnictwa datuje się na wiek XIII, kiedy to na terenie Polski działało
już 13 szkół katedralnych, 14 kolegiackich oraz nieustalona liczba szkół zakonnych
i parafialnych. Na przełomie XIV i XV w. istniały łącznie 253 szkoły (z 870 nauczycielami): 30 – kolegiackich, 16 – katedralnych, 37 – klasztornych, 170 – parafialnych
i Akademia Krakowska (1364), założona przez Kazimierza Wielkiego i odnowiona
(1400) przez Władysława Jagiełłę. W końcu XV w. było w Polsce już ponad 640 szkół3.
Pomimo, że przedindustrialny rozwój oświaty na terenie Polski związany był
przede wszystkim z kościołem, inicjatywa zakładania szkół nie pochodziła od
organizacji kościelnych, ale od społeczeństwa świeckiego. Świecka część społeczeństwa, w postaci samorządów miejskich, zapewniała warunki materialne niezbędne
do funkcjonowania oświaty, natomiast, przedstawiciele kościoła zajmowali się
nauczaniem. Ponadto w początkowym okresie funkcjonowania oświaty program
nauczania w placówkach polskich był ograniczony do minimum, pomimo podej-

1. Dr Waldemar Basak, Prezes Zarządu Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego.
2. S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964, s. 87.
3. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001, s. 73.
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mowania starań ze strony mieszczaństwa o jego rozszerzenie. Mimo iż mieszczaństwo stale walczyło z rozmaitym powodzeniem o poszerzanie programu nauczania,
nie wychodził on w szkołach parafialnych poza trivium (gramatyka, retoryka, dialektyka). Quadrivium (arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka) zastrzeżone
było wyłącznie dla szkół katedralnych, które z reguły dopuszczały do nauki jedynie
kandydatów do stanu duchownego4.
Kształt oraz funkcjonowanie szkół, w dużym stopniu zdeterminowany był przez
ludność niemiecką, która napływała na terytorium Polski. W związku z tym, językiem, który dominował w ówczesnych placówkach oświatowych, był język niemiecki, co z czasem zaczęło wzbudzać kontrowersje i powodować dążenia do zmiany
tego stanu rzeczy. W XIII w. propagowano obsadzanie stanowisk nauczycielskich
osobami posługującymi się językiem polskim. Mniej więcej do końca XIII w. szkoły
usytuowane były przede wszystkim na terenie miast, jednak w następnym okresie,
oświata zaczęła rozwijać się również na terenach wiejskich5.
Kolejnym determinantem rozwoju szkolnictwa było wydanie dyplomu fundacyjnego uniwersytetu krakowskiego, w którym Kazimierz Wielki zarządził, aby
uniwersytety były szkołami państwowymi i świeckimi, a ich podstawowym zadaniem miało być przygotowywanie wykształconej kadry administracyjnej6. Fundacja
Akademii Krakowskiej przyczyniła się do rozpowszechnienia szkolnictwa na terenie
Polski, które najprawdopodobniej już w XV w. było zjawiskiem powszechnym.
W tym czasie szkolnictwo, w zależności od regionu, występowało niemal w 100%
parafii, nie mniej ich sieć była stosunkowo rzadka. Szkoły były najlepiej rozwinięte w większych ośrodkach miejskich, takich jak: Kraków, Wrocław, Poznań oraz
Lwów7. W okresie od XII do XIV w. Polska zbudowała pełną strukturę szkolnictwa,
analogiczną do zachodniej: od szkół parafialnych do uniwersytetu. Uformowały się
(…) ośrodki kultury stanowej i politycznej na dworach, które promieniowały za
granicę, zwłaszcza na ziemie litewsko – ruskie8.

4.
5.
6.
7.
8.
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Wraz z nastaniem kolejnej epoki, Odrodzenia, obserwuje się wyraźny rozwój
oświaty w zakresie nauczania i programów. Wielkie zmiany dokonują się również
w pedagogice. Pedagogowie – humaniści, starają się przeciwstawić średniowiecznemu systemowi wychowania, jego dogmatyzmowi i supremacji Kościoła. Podejmują
walkę ze scholastycznym charakterem nauki i religijno – kościelnym charakterem
wychowania9.
W związku z tym, iż pedagodzy okresu Odrodzenia domagali się uwolnienia szkół spod silnych dotychczas wpływów kościoła, szkoły parafialne zaczęto
przekształcać w placówki przeznaczone dla ludu, w których oprócz nauczania
posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie, zaczęto nauczać łaciny.
Rewolucją, było również umożliwienie nauczania dziewcząt, które dotychczas nie
mogły korzystać z oferty instytucji oświatowych.
Istotny wpływ na zmiany w zakresie szkolnictwa miało przekształcenie kraju
z monarchii feudalnej w parlamentarną, w wyniku czego wzrosła rola szlachty.
Placówki edukacyjne zapełniły się młodzieżą szlachecką, a także plebejską, a zwiększająca się liczba uczniów i przeludnienie szkół, zaowocowała wzrostem liczby
placówek oświatowych10. Dążenia średniozamożnej szlachty do obejmowania urzędów i udzielania się w sprawach państwowych wiązały się z zapotrzebowaniem na
oświatę. Wystąpienia w sejmie wymagały znajomości zasad wymowy, a orientacja
w sprawach publicznych znajomości języka łacińskiego. Coraz częściej wiec synowie
szlacheccy kształcili się w szkołach parafialnych. Niektóre z tych szkół w większych
miastach już w końcu XV i w początkach XVI stulecia zaczęły dostosowywać swe
programy do nowych potrzeb, zbliżając je do poziomu szkół średnich11.
(…) W XVI i XVII w. szkoły parafialne w Polsce, które nie zdołały się zmodernizować, stawały się szkołami plebejskimi, uczącymi głównie religii, śpiewu kościelnego, czytania i początków pisania, rachunków, czasem – z reguły tylko w szkołach
miejskich – także początków łaciny12. Zdecydowanie wyższy poziom nauczania,
obowiązywał w szkołach parafialnych podporządkowanych gminom wyznaniowym, tak zwanych różnowierczych lub innowierczych, którym Polska zawdzięcza
9.
10.
11.
12.
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najbardziej postępowe tradycje w dziedzinie praktyki szkolnej. Dzięki innowiercom
zwiększył się udział społeczeństwa w organizacji szkolnictwa. Ambicją i potrzebą
każdej gminy religijnej było posiadanie własnej szkoły. Toteż gminy i zbory różnowiercze zakładały tego rodzaju szkoły, otaczały je opieką i dbały o ich poziom, szukając
dla nich możnych mecenasów i sprowadzając nieraz na ich rektorów i nauczycieli
najgłośniejszych uczonych cudzoziemców13.
Wśród różnowierczych placówek edukacyjnych, istniejących w Polsce w okresie Odrodzenia, można wyróżnić dwa podstawowe typy, z których pierwszym
były miejskie gimnazja akademickie, usytuowane na terenie Torunia, Gdańska
i Elbląga, w których program nauczania nie ograniczał się jedynie do nauczania
pisania, czytania oraz łaciny, ale także zawierał język polski, historię oraz prawo
polskie. Miejskie gimnazja akademickie utrzymywały wysoki poziom naukowy. Poprzez kursy akademickie, wyposażenie bibliotek i gabinetów, własne druki zmierzały
do osiągnięcia poziomu uniwersyteckiego. Przyciągały młodzież szlachecką z całej
Rzeczypospolitej, nawet katolików14. Drugą grupę szkół różnowierczych stanowiły
prywatne fundacje zakładane przez protestancką szlachtę i gminy wyznaniowe,
które oferowały najciekawszy i najbardziej zróżnicowany program nauczania. Niektóre z tych szkół urastały do rangi poważnych kulturalnych, literackich, naukowych
i filozoficznych ośrodków, promieniujących nie tylko na okolice i Polskę, lecz znanych
nawet za granicą15.
Odpowiedzią na rozwijające się szkolnictwo innowiercze, były szkoły katolickie,
prowadzone przez tak zwane zakony szkolne, wśród których największą popularność osiągnęły placówki prowadzone przez jezuitów, sprowadzonych do Polski
przez biskupa Stanisława Hozjusza. Rozwój kolegiów jezuickich był niezwykle
prężny: pod koniec XVI w. jezuici prowadzili 11 szkół, pod koniec XVII w. ich liczba
wzrosła o 35, natomiast w połowie XVIII w. na terenie Polski znajdowało się już 70
szkół jezuickich, do których uczęszczało 20 tys. uczniów16. Kolegia jezuickie były
specyficznymi placówkami oświatowymi, prowadzonymi w duchu nietolerancji
dla innowierców. Niemniej zyskały popularność, szczególnie wśród szlachty, ze
13.
14.
15.
16.
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względu na porządek i planowość, przez wydoskonalenie metod nauczania, przez
umiejętne przykrojenie kultury humanistycznej do użytku codziennego szlachty,
przez schlebianie jej ambicjom stanowym itp. Wykształceniu nadali jezuici kierunek werbalny, językowo – retoryczny. Rozwijali u młodzieży skłonność do czczych
popisów oratorskich, deklamacji, panegiryków na cześć możnych, cytatów z poetów
i autorów starożytnych, w ten sposób zaspokajając aspiracje szlachty co do uczoności
i kultury umysłowej17.
Równocześnie z kolegiami jezuickimi, w epoce odrodzenia na ziemiach polskich
rozwijały się również szkoły prowadzone przez pijarów, które jednak propagowały
nieco inny program nauczania, skoncentrowany przede wszystkim na wychowaniu
obywatelskim, a przeznaczone były dla młodzieży uboższej, również plebsu.
Na przełomie XVII i XVIII w. w związku z politycznym i ekonomicznym upadkiem Polski nastąpił również upadek szkolnictwa średniego, a także prawie całkowity zanik szkół parafialnych18. Szkoły parafialne w tym okresie były ubogie,
a obowiązujący w nich program nauczania charakteryzował się niskim poziomem.
Liczba uczniów w poszczególnych placówkach nie przekraczała z reguły kilku lub
kilkunastu. Władza nad szkolnictwem parafialnym przypadła kościołowi, który
oferował jedynie nauczanie katechizmu oraz uświadamianie w obowiązkach religijnych19. Nie oznacza to, że zupełnie zaprzestano organizowania szkolnictwa.
Pomimo złej sytuacji politycznej Polski, wiek XVIII to okres reform szkolnych,
które dzielą się na dwa podstawowe etapy, z których pierwszy dotyczył działalności
Stanisława Konarskiego, a drugi powstania Komisji Edukacji Narodowej20.
Działania Konarskiego ograniczały się do szlachty, której oferował wychowanie obywatelskie w duchu patriotycznym. Ideą założonego przez niego Colegium
Nobilium, było kształcenie patriotów, podejmujących działania na rzecz państwa
polskiego. Zadanie to realizował Konarski poprzez nauczanie łaciny, która była
językiem wykładowym, jednak uznawał również za konieczne nauczanie zarówno
języka ojczystego, jak i języków obcych. Ponadto, w programie nauczania Colegium

17.
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Nobilium znalazły się również takie przedmioty, jak: geografia, historia, fizyka,
ekonomia i matematyka21.
Drugim, niezmiernie istotnym etapem reformy oświaty w XVIII-wiecznej Polsce, było powstanie Komisji Edukacji Narodowej, będącej ewenementem w skali
europejskiej. KEN była pierwszą centralną władzą szkolną, która nie podlegała
władzy ministerialnej, ale była zależna od sejmu i sama w sobie stanowiła formę
ministerstwa oświaty. Niezwykle istotnym osiągnięciem KEN, było wprowadzenie
systemu szkolnego i jego hierarchii, nad którym czuwał nadzór pedagogiczny opracowujący szczegółowe i ujednolicone programy nauczania i wychowania, łącznie
z podręcznikami. Komisja wprowadziła trzy podstawowe etapy nauczania: szkoły
parafialne, średnie oraz wyższe. Ponadto sprecyzowano tak zwany ideał nauczania
średniego, którym był człowiek rozumy, przygotowany do pełnienia funkcji publicznych w państwie, rozumiejący prawa i umiejący je zmieniać, dobry gospodarz,
obywatel, mąż i ojciec22. KEN zwracała uwagę nie tylko na konieczność kształcenia
sfery umysłowej i moralnej, ale, co wynikało z zaleceń renesansowych humanistów, nakazywała prowadzenie rozwoju fizycznego w postaci zabaw na świeżym
powietrzu, a także różnorakich gier i ćwiczeń23.

Edukacja i wychowanie w XIX wiecznej Polsce
Ogromny wpływ na edukację i wychowanie w Polsce w XIX w. miała sytuacja
polityczna kraju i jego podział pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Państwa zaborcze
zmierzały do językowej i kulturalnej asymilacji Polaków, a podstawowym zadaniem
instytucji oświatowych, było wychowywanie lojalnych poddanych monarchy i obywateli państwa zaborczego. Generalnie szkolnictwo na ziemiach polskich podlegało
ogólnemu ustawodawstwu państw zaborczych, które zmierzało do wynarodowienia
Polaków24.

21.
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Edukacja i wychowanie na terenie zaboru austriackiego
W wyniku zaborów, od połowy XVIII w. szkolnictwo, w zależności od zaborcy,
podlegało germanizacji bądź rusyfikacji, a działania te zostały zapoczątkowane
na terenie zaboru austriackiego przez Marię Teresę, która ustanowiła dwa rodzaje
szkół elementarnych, a mianowicie szkoły trywialne, funkcjonujące na wsi oraz
szkoły główne usytuowane na terenie miast. Ponadto do 1805 r. na terenie zaboru
austriackiego funkcjonowały tak zwane szkoły normalne, których zadaniem było
kształcenie kadry pedagogicznej dla obu wymienionych wyżej rodzajów instytucji
oświatowych. Reformą z 1805 r. szkoły normalne zostały zlikwidowane na rzecz
szkół realnych o profilu handlowym25.
Na skutek reformy szkolnictwa przeprowadzonej przez Marię Teresę, poziom
nauczania w szkołach trywialnych i szkołach głównych uległ obniżeniu. Językiem
wykładowym był niemiecki z wyjątkiem gimnazjów, w których językiem obowiązującym była łacina26. Szkoły trywialne usytuowane były w każdej parafii, a obowiązujący w nich program nauczania obejmował: czytanie, pisanie, rachowanie, religię
oraz nauczanie umiejętności z zakresu gospodarowania. W szkołach głównych
program nauczania był nieco bardziej rozszerzony i oprócz przedmiotów wymienionych powyżej obejmował nauczanie: łaciny, geografii, geometrii i rysunku.
W szkołach normalnych, przekształconych następnie w szkoły realne, program
nauczania obejmował: język niemiecki, geografię, historię powszechną oraz rachunki z geometrią. Ponadto na terenie zaboru austriackiego już w drugiej połowie
XVIII w. została utworzona Nadworna Komisja Naukowa ds. Reformy Oświaty,
a także utworzony fundusz edukacyjny. We wszystkich kategoriach szkół polecono
wprowadzenie nowych metod dydaktycznych (…) Ustawa wyznaczała nauczycielom
szkół głównych i normalnych stałe płace z funduszu szkolnego. Nadwornej Komisji
Naukowej podlegały komisje krajowe, tym zaś dozorcy obwodowi. Najważniejszymi
postanowieniami reformy szkolnej było obciążenie gmin i szlachty utrzymaniem
szkół trywialnych oraz wprowadzenie formalnego obowiązku szkolnego dla dzieci
w wieku 6-12 lat27.

25. S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000, s. 21.
26. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2, Wiek XIX i XX, Kraków 2005, s. 73.
27. S. I. Możdżeń, Historia wychowania…, s. 176.

37

Zarys historii edukacji na ziemiach polskich do 2015 r.

Kontynuatorem reformy zapoczątkowanej przez Marię Teresę, był jej syn Józef II,
którego działalność wpłynęła na poprawę sytuacji szkolnictwa ludowego. Jednym
z dążeń Józefa II było wyjęcie szkolnictwa spod wpływów Kościoła i podporządkowania go władzom świeckim, gdyż w jego założeniu, podstawowym zadaniem
systemu edukacji było dostarczanie państwu kadry urzędniczej. Na mocy prowadzonych działań zwiększyła się liczba szkół trywialnych, a także liczba uczniów,
czego bezpośrednią przyczyną było wprowadzenie przymusu uczęszczania do szkół
publicznych dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia. Pomimo istniejących nakazów,
przymus szkolny nie był respektowany, ponieważ jego wykonania nie nadzorowano,
mimo iż Józef II ustanowił w urzędach obwodowych tzw. zarząd szkolny. Nadzór jego
ograniczał się jednak zazwyczaj wyłącznie do miast obwodowego, a nie do całego
obwodu. Dominium jako bezpośrednia władza nad wsią, nie tylko nie zabiegało
o przestrzeganie przymusu, ale ze względów materialnych, paraliżowało zarządzenia
bardziej energicznych starostów28. Działo się tak, mimo iż karą za niewypełnienie
tego nakazu była grzywna, a nawet więzienie. Polityka edukacyjna Józefa II nakazywała, aby językiem wykładowym był niemiecki, natomiast język ojczysty mógł
być używany jedynie jako pomoc w nauczaniu religii dzieci najmłodszych. Ponadto,
celem germanizacji ludności polskiej, Józef II wprowadził zakaz posyłania dzieci
do szkół polskich będących pod nadzorem Komisji Edukacji Narodowej.
Istotne zmiany w funkcjonowaniu oświaty na terenie Galicji na początku XIX w.
spowodowało wydanie tak zwanej politycznej ustawy szkolnej z 1805 r. na mocy
której, w miejsce szkół normalnych powołano szkoły realne. Ponadto ustawa zakładała istnienie szkół trywialnych w każdym miasteczku, a także w każdej wsi,
będącej siedzibą parafii oraz tam, gdzie w promieniu pół godziny drogi było 100
dzieci w wieku szkolnym oraz nakazywała osobną edukację dziewcząt i chłopców.
Na mocy ustawy wprowadzono również obowiązek funkcjonowania tak zwanych
wędrownych szkółek wiejskich w miejscowościach i ośrodkach wiejskich charakteryzujących się niewielkim zaludnieniem.
Polityczna ustawa szkolna, zakładała również odmienne przeznaczenie szkół
w związku z czym, do szkół trywialnych uczęszczała ludność miejska i wiejska parająca się pracą fizyczną, natomiast uczniami szkół głównych byli chłopcy uczący się
28. Tamże, s. 176-177.
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rzemiosła oraz przygotowujący się do nauki w szkołach realnych i gimnazjach. Na
mocy omawianej ustawy zmienił się również charakter szkół realnych. Otóż, naukę
w nich podejmowali uczniowie, którzy swoją przyszłość mieli związać z handlem
i stanowiskami urzędniczymi. W związku z takim rozgraniczeniem, w każdym
rodzaju szkół obowiązywał odmienny program nauczania, a mianowicie:
– w szkołach trywialnych, program nauczania ograniczał się do takich przedmiotów, jak religia, czytanie, pisanie, rachowanie, a także umiejętności praktyczne,
takie jak: przędzenie czy tez plecenie;
– w szkołach głównych, na poziomie trzech pierwszych klas, obowiązywało nauczanie religii, pisania, czytania, rachowania, ortografii, gramatyki niemieckiej,
stylistyki praktycznej, a także początków łaciny. Natomiast, w klasie czwartej,
dodatkowymi przedmiotami nauczania, był rysunek, geometria, geografia,
historia naturalna, fizyka oraz chemia;
– w czteroletnich szkołach żeńskich, oprócz przedmiotów obowiązujących
w szkole trywialnej, program nauczania obejmował również takie dziedziny,
jak muzyka, malarstwo, gramatyka niemiecka, a także umiejętności z zakresu
gospodarstwa domowego29.
Charakterystyczną cechą wszystkich wymienionych szkół był fakt, iż obowiązywało w nich nauczanie pamięciowe. Ustawa wprowadzała również zalecenia dla
pedagogów, w myśl których „Nauczyciel powinien powstrzymywać się od wszelkich wywodów przekraczających granice podręcznika. Powinien dążyć do tego, aby
uczniowie spamiętali dobrze i umieli stosować do poszczególnych przykładów dobrze to, co według przepisów na pamięć umieć powinni. Tylko na stopniu wyższym
szkół głównych i realnych ustawa polecała kształcenie rozumu i myślenia30. Należy
dodać, iż nauczaniu w szkołach trywialnych towarzyszyły surowe kary cielesne,
a ich podstawowym zadaniem było ukształtowanie głęboko wierzących obywateli,
podporządkowanych i wiernych władzy cesarskiej31.
System edukacji na terenie zaboru austriackiego zaczął zmieniać się w drugiej
połowie XIX w., kiedy to w 1866 r. powołano Radę Szkolną Krajową, odrębną galicyj-

29. Tamże, s. 177.
30. Tamże.
31. Z. Marciniak, Zarys historii wychowania, Warszawa 1978, s. 90.
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ską władzę oświatową nad szkołami ludowymi i średnimi32. Za sprawą Rady, w roku
1867 do szkół ludowych i średnich jako język wykładowy został wprowadzony
język polski lub ukraiński, w zależności od organu utrzymującego daną placówkę
edukacyjną. Od 1869 r. szkolnictwo ludowe usytuowane na terenie Galicji, na
mocy ogólnopaństwowej ustawy austriackiej, uzyskało charakter ogólnokształcący.
Ponadto, za sprawą Rady Szkolnej Krajowej edukacja stała się bezpłatna, a także
wprowadzono ośmioletni obowiązek edukacji dla dzieci od 6 do 14 roku życia.
Rada, w zakresie szkolnictwa elementarnego ustanawiała dwuczęściową szkołę ludową: czteroklasową szkołę pospolitą oraz trzyklasową szkołę wydziałową, uwzględniająca przedmioty przygotowujące do zawodu, jako wyższy stopień szkoły ludowej.
Szkolnictwo średnie podzielono na publiczne i prywatne, a pod względem typu na:
ośmioletnie gimnazja, szkoły realne, a później licea żeńskie33.
Sytuacja uległa zmianie w 1884 r. kiedy to na mocy ustawy, zatwierdzonej dopiero
kilka lat później, szkoły wiejskie straciły charakter ogólnokształcący. Wprowadzono dwa typy szkół: szkoły miejskie i szkoły wiejskie, które istotnie różniły się
pod względem programu nauczania. Efektem tego, było uniemożliwienie dalszego
kształcenia dzieciom chłopskim, uczęszczającym do szkół wiejskich34.
Intensywny rozwój szkolnictwa ludowego na terenie zaboru austriackiego, miał
miejsce pod koniec XIX wieku, za sprawą M. Bobrzyńskiego, wiceprezydenta
Rady Szkolnej Krajowej, który doprowadził do znacznego zwiększenia budżetu
szkolnego, w związku z czym zaistniała możliwość rozszerzenia sieci placówek
edukacyjnych. Istotnym wsparciem w walce z analfabetyzmem Polaków okazały
się również licznie powstające w tamtym okresie różnego rodzaju stowarzyszenia
oświatowe, wśród których istotną rolę odegrały: Towarzystwo Przyjaciół Oświaty
i Towarzystwo Szkoły Ludowej35.

Edukacja i wychowanie na terenie zaboru pruskiego
W momencie utworzenia w 1807 r. z ziem byłego zaboru pruskiego Księstwa
Warszawskiego działalność pedagogiczną należało budować właściwie od podstaw.
32.
33.
34.
35.
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Szkolnictwo na terenie Księstwa było zaniedbane (147 szkół ludowych). Zrujnowane
budynki szkolne, niski poziom nauczania, brak nauczycieli i funduszy36.
Sprawami związanymi z oświatą na terenie Księstwa Warszawskiego, zajęła się
Izba Edukacji Publicznej, która swe działania rozpoczęła od wydania ustawy dotyczącej urządzenia szkół miejskich i wiejskich elementarnych głoszącej, iż żadne miasto, miasteczko ani wieś nie ma zostawać bez potrzebnej dla siebie szkoły37.
Działania prowadzone przez Izbę Edukacji Publicznej, zakładały funkcjonowanie
dwóch podstawowych typów szkół, a mianowicie:
– szkół miejskich, do których obowiązek uczęszczania miały dzieci od 6 do 12
roku życia oraz
– s zkół wiejskich, do których uczęszczały dzieci od 8 do 12 roku życia.
Podział na wymienione typy szkół, zakładał również odmienność programów
nauczania. W szkole wiejskiej dzieci uczyły się czytania, pisania, rachunków, nauki
moralnej i religii. W klasie wyższej – nauki o zachowaniu zdrowia, wiadomości rolniczych o siewie traw, pasiekach, hodowli i leczeniu zwierząt domowych, pomiarze
gruntów, miarach, jednostkach monetarnych, podstawowych prawach regulujących
stosunki międzyludzkie. W szkołach miejskich uwzględniano natomiast wiadomości
o rzeczach przydatnych w rzemiosłach i handlu. Dla dziewcząt przewidziano naukę
robót kobiecych z zakresu gospodarstwa domowego38.
Powstało wtedy również Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, którego zadaniem było opracowywanie podręczników szkolnych, zawierających zarówno
nowe treści przeznaczone dla uczniów (np. z dziedziny geografii i przyrody), jak
również wskazówki metodyczne dla nauczycieli uwzględniające nowe metody
przydatne do początkowej nauki czytania i pisania, w tym np. metodę dźwiękową
oraz ćwiczenia wstępne.
Liczba szkół elementarnych, usytuowanych na terenie Księstwa Warszawskiego,
a następnie Królestwa Kongresowego, podlegała dynamicznemu wzrostowi i rozwojowi. Jednakże w owym czasie istnieli także przeciwnicy szkolnictwa ludowego,
do których należało duchowieństwo oraz ziemiaństwo39. Na mocy działań podej36.
37.
38.
39.
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mowanych przez Izbę Edukacji Publicznej powstały również tak zwane szkoły
departamentowe, czyli szkoły średnie, w których kształcenie prowadzone było
w sześcioletnim cyklu. Szkoły te, kładły nacisk na nauczanie języków oraz historii.
Oprócz łaciny i języków nowożytnych – francuskiego i niemieckiego, w szkole uczono
greckiego, historii Polski i powszechnej oraz logiki. Świadectwo ukończenia takiej
szkoły dawało możliwość wstępu na uniwersytet. Już w 1816 r. wprowadzono egzamin
dojrzałości, prowadzący do studiów uniwersyteckich. W 1820 r. w Królestwie Polskim
istniało 31 szkół wojewódzkich, gdzie uczyło się około 10 tyś. uczniów40.
Sytuacja uległa zmianie po upadku powstania listopadowego, kiedy to władze
pruskie zaczęły podejmować działania w kierunku germanizacji Polaków. Ich intensywność różniła się w zależności od regionu, a najbardziej bezwzględna była
na terenie Śląska, Prus Wschodnich i Zachodnich. Istniały tam jedynie gimnazja
niemiecki, w których język polski tolerowany był jedynie jako przedmiot nieobowiązkowy. Dopiero po dojściu do władzy w 1840 r. Fryderyka Wilhelma przywrócono
w tej części ziem polskich równowagę w nauczaniu języka polskiego i niemieckiego,
a nawet ustanowiono katedry filologii słowiańskiej i polskiej na uniwersytetach wrocławskim i berlińskim41.

Edukacja i wychowanie na terenie zaboru rosyjskiego
Edukacja i wychowanie na terenie zaboru rosyjskiego na początku XIX w. była
związana z sytuacją polityczna Rosji i polityka cara Aleksandra I wobec arystokracji polskiej. W wyniku działań wojennych, prowadzonych przez Rosję z Francją
Aleksander I podejmował kroki mające na celu zjednanie sobie wyższej klasy społeczeństwa polskiego. Jednym z elementów takiej polityki, było powołanie księcia
Adama Jerzego Czartoryskiego na stanowisko ministra spraw zagranicznych oraz
członka Rady Oświecenia Publicznego42. Czartoryski podejmował działania dotyczące zreformowania systemu szkolnictwa na terenach zajętych i nadzorowanych
przez Rosję, które zakładały miedzy innymi:
– wprowadzenie cztero i sześcioklasowych szkół parafialnych,

40. M. Krajewski, Historia wychowania i myśli pedagogicznej: zarys wykładu, Płock 2006, s. 146.
41. Z. Marciniak, Zarys historii wychowania, Warszawa 1978, s. 93-94.
42. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania…, s. 66.
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– s ześcioklasowych gimnazjów gubernialnych oraz
– uniwersytetów.
Na terenie Wileńskiego Okręgu Naukowego, zarządzanego przez Czartoryskiego,
Przyjęto zasadę, że w każdej guberni będzie przynajmniej jedno 6-klasowe gimnazjum, zaś w każdym powiecie 3-klasowa szkoła powiatowa. W obu typach szkół
średnich obowiązywał ten sam program nauczania, wzorowany na szkołach średnich
KEN, z dodaniem języka rosyjskiego jako przedmiotu nauczania43. Okręg Wileński
był również obszarem, na terenie którego rozwijało się życie kulturalne, a także
krzewione były tradycje obywatelskie oraz patriotyczne.
Liberalna polityka Aleksandra I wobec oświaty i edukacji Polaków uległa zmianie
po upadku powstania listopadowego, co dało początek dynamicznej rusyfikacji,
szczególnie w odniesieniu do szkolnictwa średniego. Najpierw zamknięto wszystkie
gimnazja i szkoły powiatowe, a następnie – w miejsca niektórych z nich utworzono
szkoły rosyjskie, oddając je pod zarząd kijowskiego oraz nowo utworzonego wileńskiego okręgu naukowego. Ponadto młodzieży wywodzącej się z tzw. niższych warstw
społecznych utrudniano dostęp do nielicznych istniejących wówczas szkół średnich.
Natomiast w celach rusyfikacyjnych rozbudowano pensje żeńskie, w których z wyjątkiem religii i języka polskiego również uczono po rosyjsku44.
Podobnie, jak upadek powstania listopadowego, tak również klęska powstania
styczniowego przyniosła istotne zmiany w kształcie edukacji Polaków na terenie
zaboru rosyjskiego. Wówczas to, edukacja miała charakter tajny i rozwijała się
pomimo kontroli ze strony władz rosyjskich. W 1894 r. w wyniku podejmowanych prób nadania tajnemu nauczaniu form organizacyjno – prawnych powstał
tak zwany „Bosy Uniwersytet”, w efekcie czego akcja tajnego nauczania nie tylko
została jeszcze bardziej upowszechniona (…), ale także przybrała w miarę jednolity
charakter programowo – metodyczny45. Rusyfikacji przeciwstawiały się nie tylko
organizacje tajne, ale również działające legalnie, wśród których można wymienić choćby Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, którego przedstawiciele

43. S. I. Możdżeń, Historia wychowania…, s. 142.
44. Z. Marciniak, Zarys historii wychowania, Warszawa 1978, s. 94.
45. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania…, s. 90.
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podejmowali nauczanie dzieci czytania i pisania po polski zanim zaczną one być
poddawane rusyfikacji w szkołach rządowych46.

Edukacja, opieka i wychowanie dziecka w Polsce w XX i w
początku XXI w.
W ślad za XIX-wiecznym rozwojem cywilizacyjnym, jaki dokonał się głównie
dzięki odkryciom naukowych, rozwojowi podlegała również europejska myśl
pedagogiczna. Pedagodzy – teoretycy, zaczęli zwracać uwagę na prawa dziecka,
a także rolę szkoły, jaką pełni w jego życiu obecnym, ale również przyszłym. Zaczęto zauważać, że szkoła powinna być prawdziwym życiem, szkołą działania dzieci,
zapewniającą młodzieży niezbędne przygotowanie do późniejszego życia zawodowego
i społecznego47.
W pierwszym okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na jej terenie
funkcjonowało kilka systemów szkolnych, które stanowiły spuściznę minionych
epok i zaborów, w związku z czym, jednym z najistotniejszych zadań, stało się
ujednolicenie sytemu oświaty. Nie mniej, oświatowa aktywność społeczna, rozwój
pedagogiki oraz prace środowisk nauczycielskich nad projektami systemu szkolnego,
trwające od przełomu wieków, umożliwiły imponująco szybkie zbudowanie podstaw
polskiego systemu szkolnego i oświatowego48.
Pierwszym aktem ustawodawczym, którego zadaniem było ujednolicenie systemu oświatowego, był Dekret z 1919 r. o obowiązku szkolnym. Zakładał on obowiązek podejmowania nauki w siedmioletniej szkole powszechnej, przez dzieci od
siódmego roku życia. Nie mniej dekret ten dopuszczał możliwość nauki w trybie
4-5 letnim nie tylko w szkołach powszechnych, ale udostępniał również możliwość
podejmowania nauki w warunkach domowych.
Sytuacja szkół powszechnych została znormalizowana dopiero poprzez ustawę
z 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. Na jej
mocy organizacja szkoły była uzależniona od liczby dzieci zamieszkujących określony obwód, a mianowicie tam, gdzie liczba dzieci w wieku szkolnym w obwodzie

46. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001, s. 190.
47. S. Wołoszyn, Dzieje wychowania…, s. 428.
48. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii…, s. 196.
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szkolnym nie przekraczała 60, miała być organizowana szkoła jednoklasowa (o 1
nauczycielu, realizująca w zasadzie program czterech klas nauczania początkowego),
przy liczbie dzieci 61 – 100 – szkoła dwuklasowa (o 2 nauczycielach), przy liczbie
dzieci od 101 – 150 – szkoła trzyklasowa (o trzech nauczycielach) itd.49 Nie mniej
od zakończenia I, aż do rozpoczęcia II wojny światowej, obowiązek szkolny nie był
w pełni realizowany, szczególnie na wsiach, na terenie których znaczny odsetek
uczniów nie kończył szkoły powszechnej50, czego istotna przyczyną mogło być
angażowanie dzieci w prace na roli i w gospodarstwie domowym.
Na szczeblu szkolnictwa średniego utrzymano 8-klasowe gimnazjum, w którym
wyodrębniano 2 stopnie: pierwsze 3 klasy o charakterze ogólnokształcącym oraz
częściowo ukierunkowane klasy wyższe. Matura gimnazjalna otwierała drogę do
studiów wyższych. W systemie tym szkoła średnia nie była powiązana ze szkolnictwem powszechnym, do gimnazjum przyjmowano na podstawie egzaminu po
5 klasach szkoły powszechnej51.
Wybuch II wojny światowej, stał się przyczyną likwidacji szkół polskich na terytorium Rzeczypospolitej ale w tym okresie, podobnie jak w okresie wcześniejszych
rozbiorów, rozpowszechniało się nauczanie tajne, które przybrało dwie podstawowe
formy, a mianowicie:
– prowadzone było w funkcjonujących szkołach powszechnych, zawodowych,
a także podczas prywatnych kursów zawodowych oraz
– tajnych kompletów, których uczestnicy zbierali się w mieszkaniach prywatnych.
Tajne nauczanie odbywało się na ogół w małych, kilkuosobowych kompletach,
zwłaszcza na poziomie szkoły średniej wyższej. Niekiedy – przy sprzyjających warunkach – konspiracyjne nauczanie w zakresie gimnazjum prowadzono w obrębie
takiej lub innej szkoły zawodowej. Na poziomie szkoły powszechnej w Generalnej
Guberni uczono potajemnie głównie języka polskiego oraz historii i geografii Polski.
Nauka odbywała się najczęściej w klasach przy zachowaniu środków ostrożności
i bezpieczeństwa. Na terenach wcielonych do rzeszy nauczanie odbywało się wyłącznie w niewielkich kompletach, całkowicie tajnie52. Dzięki tym działaniom, w które
49.
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aktywnie angażowało się nauczycielstwo polskie, ciągłość szkolnictwa polskiego
została utrzymana przez cały okres wojny i okupacji.
Wyzwalanie Polski spod okupacji niemieckiej dało podstawy do natychmiastowego podejmowania pracy przez szkoły, w których obowiązywały treści nauczania
zgodnie z przedwojennymi programami nauczania. Następnie prowadzono działania zmierzające do reorganizacji systemu szkolnictwa i już na jesieni roku 1944
w Wytycznych resortu oświaty na rok szkolny 1944/45 obwieszczono ujednolicenie
szkoły powszechnej, tak aby programy wszystkich klas były jednoroczne. Wprowadzono jednakowy program nauczania do wszystkich szkół powszechnych, znosząc
w ten sposób ich podział na trzy szczeble programowe i trzy stopnie organizacyjne.
Już w roku 1945/46 wznowiono wszystkie poziomy i roczniki kształcenia53. Ujednolicenie systemu oświaty spowodowało, iż ludność wiejska uzyskała takie same prawa
i możliwości edukacyjne jak miejska. Ponadto, pod względem ustrojowym nowa
polska szkoła miała być jednolita, powszechna, obowiązkowa, publiczna, bezpłatna
i wysoko zorganizowana. Konsekwentne utrzymanie jednolitości szkoły oznaczało, ze
nie może być żadnych przeszkód dla nikogo przy przechodzeniu z niższego szczebla
nauczania na wyższy, że nie może być tzw. ślepych uliczek szkolnych, że wszystkie
szkoły danego szczebla, niezależnie od ich zróżnicowania programowego, muszą być
równoważne i równorzędne54.
Jednocześnie, należy podkreślić, iż ze względu na to, że jednym z poważniejszych
sutków wojny w odniesieniu do najmłodszych członków społeczeństwa polskiego,
były ogromne rozmiary zarówno sieroctwa naturalnego (w 1947 r. liczba sierot
naturalnych, stanowiła 54,9% ogółu dzieci55), jak i społecznego, oprócz działalności
edukacyjnej, zaczęto organizować działalność opiekuńczo-wychowawczą. W związku z powyższym rozwojowi podlegały instytucjonalne placówki opieki całkowitej,
czyli domy dziecka, które wówczas służyły przede wszystkim rozwiązywaniu sieroctwa wojennego oraz oderwania dzieci od rodzin na skutek wydarzeń wojennych56.

53. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii…, s. 204.
54. S. Wołoszyn, Dzieje wychowania…, s. 714.
55.	I. Wagner, Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji, Częstochowa
1995/1996, s. 18.
56. A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000, s. 174.
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Od roku 1948 do 1973 polski system szkolnictwa dwukrotnie został poddany
reformie. Pierwsza reforma szkolna, przeprowadzona w roku 1948 zakładała istnienie jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej, w skład której miała wchodzić siedmioletnia szkoła podstawowa oraz czteroletnie liceum ogólnokształcące lub szkoły
zawodowe, które dawałyby możliwość podejmowania dalszej edukacji wyższej. Na
mocy kolejnej reformy, wprowadzono obowiązek kształcenia podstawowego, do
czasu ukończenia przez dziecko 16 roku życia i wprowadzono ośmioletnią szkołę
podstawową, a także czteroletnie licea ogólnokształcące oraz 4 – 5 letnie technika
lub licea zawodowe. Istotnym faktem było również wprowadzenie tak zwanej szkoły
laickiej, w wyniku czego nauczanie religii przekazano kościołowi57.
Kolejne zmiany w systemie oświaty w Polsce przyniósł upadek systemu komunistycznego. Jednymi z pierwszych istotnych zmian było umożliwienie zakładania
szkół niepublicznych oraz wybierania podręczników szkolnych. Pierwsze szkoły
niepubliczne zaczęły powstawać we wrześniu 1989 r., kuratoria oświaty wydały wówczas zgodę na utworzenie 32 takich szkół. Dwa lata później Sejm przyjął
w Ustawie o systemie oświaty zapisy umożliwiające rozwój edukacji niezależnej.
Obecnie funkcjonuje ponad 3 tys. szkół niepublicznych i stanowią one około 10%
wszystkich. Uczy się w nich blisko 180 tys. uczniów, czyli niecałe 4%. Większość
szkół niepublicznych to szkoły podstawowe i gimnazja. Wśród szkół niepublicznych
panuje ogromna różnorodność. Są to m.in. szkoły społeczne, których organem
założycielskim są stowarzyszenia, w tym organizacje zrzeszające rodziców; szkoły
prywatne i szkoły, których organem prowadzącym są związki wyznaniowe. W części z nich obowiązuje wpisowe i czesne. Podobnie jak szkoły publiczne otrzymują
środki z budżetu państwa z subwencji oświatowej. Szkoły niepubliczne przetarły drogę do innych zmian, jakie później wprowadzono do systemu szkolnictwa
publicznego, takich jak prawo wyboru przez nauczycieli programów nauczania,
a także tworzenia własnych58.
Uchwalona w maju 1990 r. ustawa dokonała zmian w dotychczasowym ustawodawstwie rozdzielając kompetencje Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów

57. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii…, s. 207-208.
58.	http://wyborcza.pl/1,91446,16076392,Zmiany_w_polskiej_edukacji_w_ostatnich_25_latach.
html#ixzz3w7gzWR7I, pobrano 02.06.2015r.
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oświaty i wychowania oraz organów samorządowych. 1 września 1990 r. do szkół
powróciła nauka religii. Lata 90. to okres decentralizacji oświaty publicznej, stopniowo prowadzenie szkół przekazywane było samorządom. Przekazywane były
także przedszkola. Jednymi z nieplanowanych efektów wprowadzanych reform
było ograniczenie liczby przedszkoli, a także świetlic i zajęć pozalekcyjnych ze
względu na to, że samorządy często szukały oszczędności w sferze oświaty. Ponadto
w wyniku omawianej reformy zlikwidowano również instytucje lekarza szkolnego.
Narastających problemów nie rozwiązał kolejny akt prawny ustanowiony w roku
1991, w związku z czym w 1993 r. zdecydowano się na wprowadzenie w resorcie
oświaty dalszych zmian59.
Ostatecznie prowadzenie szkół przez samorządy zostało potwierdzone w 1999 r.
ustawą Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Zdecydowano wówczas,
że powiaty będą prowadzić szkoły ponadgimnazjalne, dawniejsze szkoły średnie,
a gminy – szkoły podstawowe i zupełnie nowe w systemie oświaty gimnazja. Trzyletnie gimnazja, do których przechodzą absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych (przed reformą były to szkoły ośmioletnie), od początku istnienia mają
zarówno zwolenników jak i krytyków. Zwolennicy gimnazjów zwracają uwagę
na korzystne dla uczniów najmłodszych oddzielenie ich od znacznie starszych
i wydłużenie o rok czasu obowiązkowej takiej samej nauki dla wszystkich uczniów,
nim część z nich pójdzie do liceów, a część do szkół zawodowych. Uważają oni
także, że reforma przyczyniła się do poprawienia w ciągu ostatnich 12 lat wyników
polskich 15-latków w badaniu Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA. W każdej edycji badania Programu Międzynarodowej Oceny
Umiejętności Uczniów PISA sprawdzane są trzy umiejętności 15-latków: czytanie
i interpretacja, rozwiązywanie problemów matematycznych oraz rozumowanie
w naukach przyrodniczych. W ostatniej - przeprowadzonej w 2012 r. - Polscy
uczniowie znaleźli się w czołówce krajów Unii Europejskiej we wszystkich trzech
dziedzinach. W pierwszej – przeprowadzonej w 2000 r. – mieli wyniki poniżej średniej. Natomiast przeciwnicy gimnazjów zarzucają, że często są molochami oraz, że
trafiają tam uczniowie wtedy, gdy są w najtrudniejszym rozwojowo i wychowawczo
okresie życia. Krytycy gimnazjów uważają, że lepiej by było dla uczniów, by w tym
59. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania…, s. 314.
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wieku nadal byli pod opieką nauczycieli, którzy znają ich od kilku lat, oraz uczyli
się w mniejszych szkołach, gdzie trudniej o anonimowość.
Reforma 1999 r. wprowadziła też obowiązkowe, jednolite w całym kraju, przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminy zewnętrzne na
zakończenie trzech etapów nauki, czyli: sprawdzian dla szóstoklasistów, egzamin
gimnazjalny i nową maturę. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny po raz pierwszy
przeprowadzono w 2002 roku. Wprowadzenie egzaminu maturalnego według nowych przesunięto o 3 lata, umożliwiając jednak abiturientom rocznika 2001/2002
wybór między zdawaniem nowej, a starej matury. Ostatecznie nowa matura weszła
do liceów ogólnokształcących w 2005 r., a do techników w 2006 r. Uczelnie zostały zobowiązane do posługiwania się przy rekrutacji na studia wynikami z nowej
matury60.
Badania przeprowadzone w 2002 r. przez Przemysława Totonia i Stefana Wlazło
wskazują, iż wśród dyrektorów pozytywną opinie na temat reformy programowej
wyraziło 77,9%, natomiast wśród nauczycieli, odsetek pochwał wynosi 47,3%.
Największa liczba ankietowanych dyrektorów stwierdziła, że pozytywnym aspektem reformy oświatowej w aspekcie programu nauczania, jest integrowanie treści
między przedmiotami, zwiększenie nacisku na umiejętności uczniów oraz uszczuplenie treści programowych i odchodzenie od nauczania pamięciowego. Natomiast
w opinii nauczycieli, największą zasługą reform oświatowych w ostatnich latach,
jest usamodzielnienie się nauczycieli oraz zwiększenie ich odpowiedzialności za
realizowane treści.
Zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele wskazują także negatywne aspekty
wprowadzonych wówczas reform oświatowych. Według dyrektorów jednym z podstawowych minusów jest zbyt duża liczba programów nauczania. Natomiast według
nauczycieli prowadzone reformy oświatowe zdecydowanie zaniżają poziom edukacji, a także nie dostosowują treści nauczania do słabych i przeciętnych uczniów61.
Kolejną zmianą było obniżenie wieku rozpoczynania nauki w szkole z siedmiu
do sześciu lat. Towarzyszyło mu wprowadzenie nowej podstawy programowej
60.	http://wyborcza.pl/1,91446,16076392,Zmiany_w_polskiej_edukacji_w_ostatnich_25_latach.
html#ixzz3w7gzWR7I, pobrano 02.06.2015r.
61.	P. Totoń, S. Wlazło, Ocena reformy oświatowej w opinii nauczycieli i dyrektorów szkół,
www.ibo.edu.pl/badania/2002_ocena_reformy.asp , stan na dzień: 5.01.2010r.
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kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego, które odbywa się stopniowo
od 2009 r. W pierwszym roku nowa podstawa obowiązywała w przedszkolach, I kl.
szkół podstawowych i I kl. gimnazjów. Obecnie objęła wszystkie roczniki szkolne.
W nowej podstawie programowej określono co uczeń ma umieć i wiedzieć po każdym roku nauki. Nowa podstawa programowa została dostosowana do tego, że do
szkół podstawowych pójdą dzieci młodsze niż wcześniej. Początkowo planowano,
że obowiązek nauki dla sześciolatków rozpocznie się w 2009 r., zdecydowano się
jednak wprowadzić trzyletni okres przejściowy, kiedy to o pójściu dziecka do szkoły
w wieku sześciu lat decydowali rodzice, następnie okres ten wydłużono o kolejne
dwa lata. W zależności od rocznika do szkoły poszło w tym czasie od 5 do około
20 proc. sześciolatków. Rok szkolny 2013/2014 było ostatnim, kiedy rodzice mieli
prawo wyboru. W sierpniu 2013 r. Sejm zdecydował, że w 2014 r. obowiązkiem
szkolnym objęte zostaną tylko sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008
r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczną naukę w 2015 r. Obniżenie wieku
rozpoczynania nauki nie zyskało powszechnego poparcia społecznego. W 2013
r. organizatorzy akcji „Ratuj Maluchy!” złożyli w Sejmie złożony podpisany przez
prawie 950 tys. osób wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum
edukacyjnego m.in. w sprawie obniżenia wieku obowiązku szkolnego z siedmiu
do sześciu lat. Sejm w głosowaniu wniosek odrzucił62.
Reformowanie edukacji to zadanie trudne, długofalowe i ryzykowne. Jednym
z negatywnych skutków wprowadzanych reform oświatowych są duże koszty wynikające ze zmian programowych, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością
wymiany podręczników. Ponadto częstotliwość zmian sprawia, że również często
zmieniają się programy nauczania, przez co podręczniki tracą aktualność. Wymusza
to konieczność ponownego zaopatrywania w nowe pomoce naukowe. Zakończony aktualnie cykl reform oświatowych może zostać niebawem „odwrócony”,
gdyż czołowi politycy PiS w hasłach wyborczych trwającej aktualnie kampanii
parlamentarnej zapowiadają, że: zniesiony zostanie obowiązek przedszkolny dla
5-ciolatków; 6-latki nie będą objęte obowiązkiem szkolnym; zlikwidowane zostaną
gimnazja. Większość aktualnych sondaży wskazuje wysokie zwycięstwo wyborcze

62.	http://wyborcza.pl/1,91446,16076392,Zmiany_w_polskiej_edukacji_w_ostatnich_25_latach.
html#ixzz3w7gzWR7I, pobrano 02.06.2015r.
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PiS-u, dlatego kolejnych zmian w systemie oświaty możemy się spodziewać już
od końca 2015 r.

Streszczenie
Zarys historii edukacji na ziemiach polskich do 2015 r.
Artykuł zawiera encyklopedyczny rys historyczny edukacji i oświaty na ziemiach
polskich od XII w. do czasów współczesnych. Szczególną uwagę poświecono reformom systemu edukacji po 1990 r.
Słowa kluczowe: historia, szkoła, edukacja, opieka, wychowanie, oświata, nauczyciel, pedagog, reforma

Summary
An outline of the history of education on the Polish territory by 2015.
The article contains encyclopaedic historical outline of education on the Polish
territory since the twelfth century up to modern times.Particular attention was
devoted to the reforms of the education system after 1990.
Keywords: history, school, education, health, upbringing, teacher, educator, reform.
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Nieopatrznie skazani na zapomnienie
Robert Zawisza1

Wstęp
Każda miejscowość, czy też inaczej mówiąc społeczność lokalna posiada swoją
własną i niepowtarzalną historię, swój niepowtarzalny bieg wydarzeń umiejscowiony w pewnym przedziale czasowym. Wydarzenia te, zarówno kiedyś, jak i dzisiaj
przenikają każdą dziedzinę życia pozostawiając po sobie określony dorobek dla
następnych pokoleń. Czasami zdarza się jednak tak, że Ci którym tak wiele zawdzięczamy zostają nieopatrznie skazani na zapomnienie. Taki też oto bieg wydarzeń
nie raczył ominąć inicjatorów i budowniczych Domu Kultury w Odrzykoniu. Dom
Kultury w Odrzykoniu, to okazały budynek i za razem największy z tego typu
obiektów, na terenie gminy Wojaszówka. Usytuowany w centrum wsi, stanowi
jej wizytówkę, a przede wszystkim pełni liczne funkcje zarówno społeczne jak
i kulturalne. Zapewne wielu mieszkańców Odrzykonia, a w szczególności tych
należących do młodego pokolenia, nie miało okazji zapoznać się z historią powstania tego budynku, czy też uzyskać odpowiedź na pytania typu: kto go wybudował
i w jakim celu, dlaczego akurat w tym miejscu, dlaczego taki, a nie inny? Niektórzy
zapewne wychodzą z założenia, że jest bo był – i jakby nie patrzeć, nie można tego
zakwestionować, biorąc pod uwagę urodzonych po 1968 roku.

Zarys historii budowy Domu Kultury
Bardzo interesujący i szczegółowy materiał na temat rodzenia się inicjatywy i budowy Domu Ludowego z remizą strażacką, zamieścił w kronice Ochotniczej Straży
Pożarnej w Odrzykoniu mgr Ludwik Łach, historyk, autor licznych publikacji
oraz długoletni prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Na podstawie tego wspaniałego i zarazem jedynego w przedmiotowym zakresie dokumentu, postaram się
zaprezentować trud, wysiłek i poświęcenie, jakiego podjęli się działacze organizacji

1.	Mgr Robert Zawisza, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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społecznych wznosząc okazały obiekt użyteczności publicznej, jakim jest Dom
Kultury w Odrzykoniu.
Na walnym zebraniu OSP w dniu 25 stycznia 1948 roku, któremu przewodniczył
Stanisław Szafran (…). W związku z podniesieniem problemu budowy nowej remizy
wybrano komitet budowy w składzie: Józef Blicharczyk (prezes), Józef Feruś (z Góry),
Józef Grochmal, Tomasz Dudek (sołtys), Stanisław Szafran, Franciszek Feruś, Stanisław Wójcik, Stanisław Danek i Bolesław Szafran. Działa we wsi w dalszym ciągu komitet elektryfikacyjny, który podobnie jak komitet budowy remizy, poszukuje
funduszy. Między tymi komitetami dochodzi nawet do konfliktów na tle tego, kto
i kiedy ma organizować zabawy dochodowe. Były to konflikty niegroźne, lecz twórcze,
gdyż cele, o które walczyły obydwa komitety, były przejawem rywalizacji w budowie
inwestycji służących całej wsi. (…) Pierwsza wersja budowy remizy przewidywała
budynek o wymiarach 10 x 7,5 m z wieżą obserwacyjną i świetlica, z tym, że sama
remiza miała być zbudowana z pustaków, a wieża i świetlica z drewna. Rozpoczęto
zakup materiałów budowlanych:
4 tony cementu za 14 960 zł
350 kg drutu zbrojeniowego
400 kg wapna za 1200 zł
żwir na pustaki i pewną ilość drzewa budowlanego.
Pustaki, w liczbie 463, wykonali Jan Gaj i Karol Urbanek. Należy w tym miejscu
odnotować piękny przykład ofiarności – Władysław Danek wpłacił cegiełkę na remizę
w wysokości 1000 złotych2.
W czerwcu 1949 roku miały miejsce obchody tzw. „Tygodnia Strażackiego”, w ramach, którego w dniu 19 czerwca odbyło się ogólne zebranie wiejskie, na którym
to prawdopodobnie inicjatywa budowy remizy przerodziła się w projekt budowy
Domu Gromadzkiego. Na podstawie informacji zawartych w cytowanej kronice
OSP, projekt ten został poparty przez pozostałe organizacje działające w tym czasie
na terenie Odrzykonia. W taki oto sposób zrodziła się inicjatywa budowy obecnego
Domu Kultury, ale nie na tym koniec. Od tej pory trzeba było wszystkie plany wprowadzić w czyn oraz stawić czoła podjętemu wyzwaniu, co okazało się niełatwym
zadaniem. Pierwszy problem stanowiła lokalizacja inwestycji, a dokładniej mówiąc
2. L. Łach, Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu, Odrzykoń 1982, s. 27-28.
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brak odpowiedniej działki. Zarząd OSP zwrócił wtedy uwagę na ogród znajdujący
się obok starej remizy, którego właściciele mieszkali na stałe w Stanach Zjednoczonych. Właścicielką wspomnianego ogrodu była Apolonia Krygowska, której
siostra była żoną Stanisława Urbanka, stryja Józefa Urbanka, będącego jednym
z inicjatorów budowy. Ze względu na niemałe zainteresowanie zakupem wspomnianej działki przez miejscowych gospodarzy, postanowiono działać w kierunku
jej zakupu bezzwłocznie i bez rozgłosu. Sprawą zakupu parceli oczywiście z pozytywnym skutkiem zajął się brat Józefa Urbanka zamieszkały w USA – Stanisław.
Z zachowanej Jego korespondencji przebija ogromne zaangażowanie w tej sprawie
oraz sympatia dla przedsięwzięcia, podjętego przez miejscową OSP. Miejscowi
działacze społeczni dopełnili wszelkich formalności, takich jak mapki geodezyjne
i inne wymagane do kontraktu dokumenty. Fundusze na zakup pozyskano dzięki
ofiarności Odrzykoniaków mieszkających w USA, co zostało udokumentowane na
zachowanej imiennej liście ofiarodawców. W dniu 6 listopada 1949 roku odbyło
się zebranie Zarządów wszystkich organizacji działających na terenie Odrzykonia
w sprawie wspólnego wysiłku przy budowie Domu Gromadzkiego bądź też Ludowego. Na tym etapie przedsięwzięcia nazwa inwestycji nie była jeszcze dokładnie
sprecyzowana, ze względu na specyficzne realia ówczesnego ustroju. W protokole
z tego zebrania czytamy:
Po zagajeniu przez sołtysa zabrał głos naczelnik straży Guzek Karol, który zreferował sprawę budowy Domu Ludowego. Ponieważ straż sama nie jest w stanie podjąć
się budowy takiego domu bez pomocy innych organizacji i jeżeliby organizacje te
nie pomogły i nie wzięły udziału w budowie, więc straż będzie zmuszona rozpocząć
budowę remizy strażackiej, a nie Domu Ludowego3.
Z zapisów w cytowanej kronice dowiadujemy się, że w toku wspomnianego zebrania Guzek Karol postawił wniosek, dotyczący wyrażenia zgody przez wszystkie
organizacje wzięcia czynnego udziału w budowie, na który wszyscy członkowie
Zarządów wypowiedzieli się przychylnie. Następnie Franciszek Bożek postawił
kolejny wniosek, dotyczący wyboru Komitetu składającego się z członków wszystkich organizacji, który to zajmie się planem budowy i podejmie pierwsze kroki
w kierunku rozpoczęcia budowy. Wniosek poddany pod głosowanie został przy3. Tamże, s. 29.
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jęty jednogłośnie. Kolejnym punktem zebrania stał się wybór Komitetu Budowy
w skład, którego weszli:
– Guzek Karol – Naczelnik OSP
– Nawrocki Mieczysław – ZSChł
– Zajdel Izydor – świetlica gromadzka
– Urbanek Tomasz – Chór Ludowy
– Pelczar Antoni – Orkiestra Dęta
– Bożek Franciszek – SL
– Panas Karolina – Liga Kobiet
– Kulczycki Kazimierz – Kierownik Szkoły
– Grzybała Jan – Komitet Rodzicielski
– Blicharczyk Józef – Gminny Prezes SL
– Blicharczyk Tomasz – Komisja Gospodarcza
– Twaróg Kazimierz – ZMP
– Wójcik Stanisław – PZPR
Prezesem Komitetu został wybrany Tomasz Blicharczyk, a sekretarzem Karol
Guzek. Ponieważ sprawa budowy Domu Ludowego nabierała coraz większych
rozmiarów, postanowiono poinformować o jej szczegółach oraz zaangażować w nią
całe społeczeństwo wsi. Zebranie mieszkańców Odrzykonia w tej sprawie odbyło się
12 marca 1950 roku, a uczestniczyło w nim 180 osób. Przewodniczącym zebrania
został wybrany Tomasz Urbanek, a w prezydium zasiedli: dyr. Stanisław Cebula,
kierownik szkoły Kazimierz Kulczycki, komendant MO z Bratkówki Stanisław
Postek, sołtys gromady Jan Gaj, Tomasz Blicharczyk, Karol Guzek, Jan Grzybała, Jan
Socha, Józef Zajdel i Helena Folta. Na sekretarzem zebrania powołano Franciszka
Nawrockiego. Referat zasadniczy wygłosił Tomasz Blicharczyk w którym odkreślił, że inicjatywa budowy remizy wyszła od OSP, a późniejszą wersję wzniesienia
budynku okazałego, na miarę ambicji naszej wsi, poparły pozostałe organizacje
działające w Odrzykoniu.W dalszym ciągu zebrania formalny wniosek w imieniu
mieszkańców gromady o rozpoczęcie budowy Domu Ludowego postawił Tomasz
Dudek - wniosek został przegłosowany z wynikiem pozytywnym. Jan Urbanek,
jeden z uczestników zebrania, chcąc dać wyraz zrozumienia i ofiarności, ofiarował
w czasie zebrania na ten cel 1000 zł., co spowodowało, że za jego przykładem poszło kolejnych 19 ofiarodawców, w osobach: Franciszek Bożek, Władysław Prugar,
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Bolesław Szafran, Józef Pelczar s. Tomasza, Józef Słowik s. Walentego, Józef Zajdel,
Wojciech Juszczęć, Karol Guzek, Władysław Wójcik, Stanisław Postek, Tomasz
Urbanek s. Tomasza, Jan Socha, Stanisław Wójcik s. Walentego, Helena Folta, Władysław Feruś, ks. Michał Dobrzański, Tomasz Blicharczyk, Kazimierz Kulczycki,
i Józef Blicharczyk (nauczyciel). Łącznie zebrano 18 900 zł. Następnie wybrano
Komitet reprezentujący mieszkańców całej wsi w liczbie 40 osób, jednak w celu
usprawnienia pracy tego Komitetu, w tym samym dniu odbyło się jego pierwsze
posiedzenie, które wyłoniło Zarząd w następującym składzie:
– Tomasz Blicharczyk (s. Franciszka) – przewodniczący
– Karol Guzek – I zast. przew.
– Jan Socha – II zast. przew.
– Bolesław Szafran – sekretarz
– Jan Urbanek – skarbnik
– Franciszek Bożek – członek
– Józef Blicharczyk – członek
Nieco później wybrano komisję rewizyjną w skład której weszli: Franciszek Nawrocki, Stanisław Nóżka, ks. Józef Kluz, Józef Grabowiec i Stanisław Grochmal
(z Głębokiego) pełniący funkcję przewodniczącego.
W końcu nastał upragniony przez budowniczych dzień rozpoczęcia budowy
upragnionego obiektu, fakt ten tak oto został zapisany w cytowanej kronice:
Tymczasem w sobotę 7 lipca 1951 roku o godz. 1600 rozpoczęto pierwsze wykopy
fundamentowe pod Dom Ludowy. W ciągu 4 godzin wykopano ok. 25 m3 ziemi.
W pracy tej uczestniczyli: Tomasz Blicharczyk, Jan Socha, Bolesław Szafran, Tomasz
Urbanek, Kazimierz Krasowski, Franciszek Nawrocki, Jan Gaj, Tadeusz Foryś, Antoni
Pelczar, Józef Urbanek, Stanisław Urbanek, Stanisław Grabowiec, Tadeusz Krygowski
i Józef Krygowski. Pierwszym kierownikiem budowy został Józef Grochmal, któremu
przyznano wynagrodzenie 2,77 zł/godz., czyli za 8 godz. 22,16 zł4.
Jak to zazwyczaj bywa tego typu akcjom społecznym nierozerwalnie towarzyszą
zarówno chwile lepsze i gorsze. Nie ominęły one również budowniczych Domu
Ludowego, czego dowodem jest uwieczniony w kronice OSP niezbyt miły temat,

4. Tamże, s. 28-32.
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Od prawej: Bolesław Szafran, Tomasz Blicharczyk, NN. Źródło: Kronika Ochotniczej Straży
Pożarnej w Odrzykoniu, Odrzykoń 1982, s. 31

podjęty w dyskusji podczas zebrania członków OSP w dniu 8 lutego 1952 roku.
Jak czytamy:
W czasie dyskusji przejawiała się nuta goryczy z tego powodu, że podczas pracy
przy budowie Domu Ludowego oddział strażacki spotykał się ze złośliwymi docinkami
ze strony niektórych członków Komitetu Budowy. Żal to tym większy, że przecież to
straż zainicjowała tę budowę5.
Na szczęście te docinki i drobne sprzeczki nie wywołały niekorzystnych zjawisk
na prowadzonej wspólnie inwestycji i budowa trwała dalej, a trwała wiele lat, bo
od 1951r. do 1968r.
Komitet Budowy Domu Ludowego borykał się z olbrzymimi trudnościami, nie
tylko finansowymi, chociaż brak pieniędzy był głównym problemem. Podjęto akcję zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców, starano się również o dotację u władz
gromadzkich, powiatowych i wojewódzkich. Kolejnym problemem było zwalnianie
się z pracy ludzi zatrudnianych przy budowie, pomimo iż zatrudniano nowych,
to zapał do wspólnego działania powoli zaczął wygasać. Ale jakoś ponownie się
mobilizowano i budowa, choć powoli, to jednak szła naprzód. Jednakże przyszedł
5. Tamże, s. 32.
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Budowa Domu Ludowego w Odrzykoniu. Źródło: zbiory prywatne Ludwika Łacha

dzień 31 maja 1959 roku, który okazał się „czarnym dniem” w historii budowy.
Wtedy, kiedy było już widać koniec dzieła, kiedy wykonano strop nad salą teatralną,
doszło do groźnego zdarzenia. W tym właśnie dniu w godzinach popołudniowych
runęła konstrukcja nośna stropodachu. Potężny huk, jaki usłyszała cała wieś, nie
wróżył nic dobrego. Zespół rzeczoznawców z Krakowa, w osobach mgr inż. Zenona
Piotrowskiego i mgr inż. Mieczysława Rydlewskiego wydał w tej sprawie specjalistyczne orzeczenie. Stwierdzało ono m.in.: Nad salą teatralną wykonano konstrukcję
nośną składającą się z 4 dźwigarów strunobetonowych ułożonych w rozstawie osiowym 6m. Na dźwigarach tych ułożono żelbetowe, prefabrykowane płyty panwiowe.
Na tej konstrukcji zaczęto wysypywać żużel. Żużel dowożono wozem gospodarskim,
który po pochylni wyciągano na wierzch przy pomocy liny. Dźwigary, których użyto
do budowy, zostały przez wykonawcę wybrakowane (pismo Krakowskich Zakładów
Betoniarskich i Żelbetowych w Czyżynach z dn. 14.09.1959 r. L. dz. 4699/J.B) i nie
wytrzymały złożonego na nich ciężaru”. Budowę od 1956 roku realizowano na podstawie projektu opracowanego przez ob. Lechosława Tabora. Projekt ten nie został
podpisany ani przez autora, ani przez władze zatwierdzające podobne projekty6.
6. Tamże, s. 37.
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Wspomniani rzeczoznawcy stwierdzili w projekcie liczne pomyłki i uchybienia.
Stwierdzono m.in. brak systematycznie prowadzonego dziennika budowy, zastrzeżenia budził również zespół wykonawczy, który od początku budowy był zmienny
i przypadkowy. Nasuwa się jeszcze jedno mrożące krew w żyłach pytanie – co
by było, gdyby….? Otóż pod tym stropem w miejscu tej katastrofy budowlanej
planowano, zorganizować zabawę taneczną. Przenieśmy się na chwilę w czasie i postawmy się na miejscu ludzi, inicjatorów tej inwestycji, ludzi, którzy przez wiele lat
organizowali tę budowę, poświęcili jej każdą chwilę swojego wolnego czasu, oddali
cząstkę swojego życia i spróbujmy wyobrazić sobie ich stan psychiczny. Wydarzenie
to stało się jedną z przyczyn ciężkiej choroby dotychczasowego przewodniczącego
Komitetu Budowy Tomasza Blicharczyka, który 24 marca 1960 roku złożył rezygnację z funkcji ze względu na stan zdrowia. Podczas awarii uszkodzony został m.in.
strop nad garażami OSP. Rozbiórki zawału dokonali panowie Franciszek Kućma
i Józef Godzik, wykorzystując do prac wypożyczony z Potoka sprzęt.
Prace budowlane i wykończeniowe kontynuowano, jeszcze przez kilka kolejnych lat, aż po dzień 21 lipca 1968 roku, w którym to dniu nastąpiło uroczyste
otwarcie i oddanie do użytku tak długo wyczekiwanego obiektu, którego ostateczna nazwa została zmieniona na Dom Kultury w Odrzykoniu. W uroczystym
otwarciu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych,
wojewódzkich oraz liczni mieszkańcy Odrzykonia. W okolicznościowym wpisie do Kroniki Gromady Odrzykoń czytamy: Z okazji oddania do użytku Domu
Kultury w miejscowości Odrzykoń w dniu 21 lipca 1968 roku, w 24 rocznicę Święta
Odrodzenia Polski Ludowej, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie
i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie składa tą drogą wyrazy uznania
i podziękowania dla całego społeczeństwa, a w szczególności Społecznemu Komitetowi
Budowy Domu Kultury, za włożony trud i wkład w budowę tego pięknego obiektu.
Niech ten budynek będzie kuźnią kultury, niech łączy całe społeczeństwo odrzykońskie na odcinku rozwoju życia kulturalno-oświatowego i społeczno-gospodarczego7.
Temat budowy Domu Ludowego w Odrzykoniu uwzględnił także w publikacji
pt. Działalność Gromadzkich Rad Narodowych w Bratkówce, Łękach Strzyżowskich,
Odrzykoniu i Wojaszówce w latach 1955-1972 dr Eugeniusz Bachta. Autor przed7. Tamże, s. 43.
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Uczestnicy uroczystości otwarcia Domu Ludowego w Odrzykoniu w dniu 21 lipca 1968 roku.
Źródło: zbiory prywatne Stanisława Blicharczyka

stawia obraz poczynań komitetu budowy, jak też władz na podstawie zachowanych
urzędowych dokumentów Gromadzkiej Rady Narodowej. Informacje te znacznie
odbiegają od rzeczywistych działań, które zostały zapisane w cytowanej kronice.
Pomimo tych rozbieżności stanowią one również istotne informacje faktograficzne,
zwłaszcza te dotyczące sfery wszelkich relacji pomiędzy lokalnymi strukturami
władzy, a inicjatywą podejmowaną przez społeczeństwo. Według autora przytoczonej wyżej publikacji, jak pisze z powodu braku materiałów źródłowych za lata
1955-1959 nie jest możliwym ustalenie poczynań mieszkańców wsi Odrzykoń
i Gromadzkiej Rady Narodowej w sprawie budowy Domu Ludowego. Z zachowanych materiałów dowiadujemy się, że sprawa ta była jednym z punktów porządku
sesji GRN odbytej w dniu 10 marca 1960r. Podjętą uchwałą Nr 3/60 powołany
został Społeczny Komitet Budowy Domu Ludowego w składzie:
– Blicharczyk Tomasz s. Franciszka – przewodniczący honorowy
– Klatka Franciszek
– Nawrocki Franciszek
– Zajdel Izydor
– Grabowiec Stanisław
– Urbanek Józef
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Dom Ludowy w Odrzykoniu, 1968 r. Źródło: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu,
s. 43

– Guzek Karol
– Chłyń Stanisław
– Prugar Władysław
– Blicharczyk Józef
Budowa Domu Ludowego prowadzona była przez 4 lata, tj. 1961-1965 (przykład wyżej wspomnianych rozbieżności, budowa trwała dokładnie 17 lat od chwili
rozpoczęcia kopania fundamentów 7 lipca 1951r. do uroczystego otwarcia 21 lipca
1968r. – przyp. R. Zawisza). Dla zabezpieczenia 50% wkładu mieszkańców gromady
Odrzykoń przewidzianych kosztów związanych z budową, uchwałą Nr I/II/64 88.840
zł. z dnia 18 lutego 1964r. przeznaczono z funduszu gromadzkiego i z nadwyżki
budżetowej z 1963r. – 71 tys. zł. w postaci drzewa wywiezionego z lasu wiejskiego,
żwiru i piasku. Organizacje społeczne wpłaciły do kasy Komitetu Budowy Domu
Ludowego kwotę – 1.700 zł. W 1956r. wykończono pomieszczenie na sklep. Prawie
w całości budynek został pokryty. Sprawą budowy Domu Ludowego zajmowało się
prezydium GRN. Na odbytym posiedzeniu, w dniu 24 marca 1960r., omawiano prace
związane z dalszą budową Domu Ludowego. Usuwany gruz z budynku (mowa o gruzie po zawaleniu się stropu) wywożono na drogę. Brakowało środków pieniężnych
na budowę z braku dotacji. Mieszkańcy mimo to nie załamali się, ale wszelkie prace
niefachowe wykonywali w czynie społecznym. Na posiedzeniu Prezydium GRN
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odbytym w dniu 18 czerwca 1960r. w pkt. 4 stanęła sprawa organizacji Komitetu
Budowy Domu Ludowego w związku z rezygnacją złożoną przez:
– Blicharczyka Tomasza – przewodniczącego
– Szafrana Bolesława – sekretarza
– Forysia Aleksandra – skarbnika.
Postanowiono zainteresować całe społeczeństwo wsi Odrzykoń i zwołać zebranie
ogólne mieszkańców gromady. Prezydium na swym posiedzeniu w dniu 4 lipca
1961r. zatwierdziło stawki dla pracowników budowy Domu Ludowego oraz poleciło
Blicharczykowi Józefowi, jako kierownikowi robót prowadzenie dziennika zajęć
z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych prac i ilości przepracowanych godzin.
Nazwisko, imię

Funkcja

Stawka za godz. pracy

Blicharczyk Józef s. Piotra

kierownik robót

14,00 zł

Dudek Tadeusz

robotnik

12,00 zł

Krygowski Józef

robotnik

10,00 zł

Danek Mieczysław

robotnik

10,00 zł

Blicharczyk Tomasz s. Piotra

robotnik

10,00 zł

Jucha Stanisław

robotnik

10,00 zł

Krygowski Ludwik

robotnik

10,00 zł

Do wykończenia pozostała instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa i położenie
parkietów oraz wykończenie części frontowej budynku. Koszt przerobu na budowie w latach 1961-1964 wyniósł 1.360 tys. zł, w tym dotacja powiatu – 730 tys. zł,
a wkład ludności w robociźnie i materiałach wyniósł 630 tys. zł. W samym tyko
1961r. Powiatowa Rada Narodowa w Krośnie przyznała dotacje w wysokości
500 tys. zł. Zakończenie budowy planowano na 1965r. Podsumowując osiągnięcia wsi Odrzykoń w okresie 25-lecia PRL i zmiany, jakie w tym okresie dokonały
się w gromadzie wymieniono m.in. wybudowanie nowoczesnego domu ludowego
i oddanie go do użytku8.

8.	E. Bachta, Działalność Gromadzkich Rad Narodowych w Bratkówce, Łękach Strzyżowskich,
Odrzykoniu i Wojaszówce w latach 1955-1972, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno
2004, s. 162-164.
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Kwestia tablicy pamiątkowej
Tablica umieszczona w Domu Kultury, na ścianie pomiędzy wejściami na salę
widowiskową, przedstawia skład Komitetu Budowy Domu Kultury w latach 1949
– 1968. Treść tej tablicy, poza swoją funkcją historyczną, wzbudza jednocześnie
wśród seniorów Odrzykonia wiele uwag i związanych z nimi emocji, nie zawsze
pozytywnych – jest swego rodzaju solą w oku. Z pełnym szacunkiem i uznaniem
dla zasług osób, których nazwiska zostały uwiecznione na tej tablicy, mimo wszystko należy się sprostowanie i uzupełnienie informacji o zapisane w dokumentach
fakty. Zarówno według zapisów w kronikach, dokumentach urzędowych, jak też
według wspomnień wielu mieszkańców Odrzykonia, liczba osób, dzięki którym
ten budynek został wzniesiony, jest o wiele większa. Zapewne nieopatrznie zostały
one pominięte, tym samym zepchnięte na dalszy plan i nieuchronnie skazane na
zapomnienie – a tak przecież być nie powinno w żadnym wypadku.
Analizując skład Komitetu Budowy Domu Kultury, w szczególności zmiany jego
stanu osobowego na przestrzeni lat 1949-1968, mimo woli nasuwa się pytanie, gdzie
się podziały nazwiska pozostałych członków komitetu budowy, czyżby za mało
włożyli pracy w tę budowę, czy może rozmiar tablicy był ograniczony, dlaczego
ich pominięto? Zwróćmy uwagę jak przedstawiały się składy osobowe Komitetu
Budowy w poszczególnych latach.
I – skład Komitetu wybrany na zebraniu wiejskim w sprawie wspólnego wysiłku
przy budowie Domu Gromadzkiego lub Ludowego w dniu 6 listopada 1949 roku
przedstawiał się następująco:
– Guzek Karol – nie widnieje na tablicy (sekretarz Komitetu)
– Nawrocki Mieczysław – nie widnieje na tablicy
– Zajdel Izydor
– Urbanek Tomasz – nie widnieje na tablicy
– Pelczar Antoni – nie widnieje na tablicy
– Bożek Franciszek – nie widnieje na tablicy
– Panaś Karolina – nie widnieje na tablicy
– Kulczycki Kazimierz – nie widnieje na tablicy
– Grzybała Jan – nie widnieje na tablicy
– Blicharczyk Józef – nie widnieje na tablicy
– Blicharczyk Tomasz – (prezes Komitetu)
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Fot. Tablica pamiątkowa w Domu Kultury w Odrzykoniu wykonana została z inicjatywy i za
staraniem p. Izydora Zajdla z końcem lat 90. minionego wieku. – fot. Robert Zawisza, 2014r.
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– Twaróg Kazimierz – nie widnieje na tablicy
– Wójcik Stanisław – nie widnieje na tablicy
II – skład Komitetu wybrany na zebraniu mieszkańców Odrzykonia w dniu
12 marca 1950 roku, w którym uczestniczyło 180 osób, reprezentował całą wieś
w składzie liczącym 40 osób spośród, którego wyłoniono zarząd w składzie:
– Tomasz Blicharczyk – przewodniczący
– Karol Guzek – I zast. przew. – nie widnieje na tablicy
– Jan Socha – II zast. przew. – nie widnieje na tablicy
– Bolesław Szafran – sekretarz
– Jan Urbanek – skarbnik – nie widnieje na tablicy
– Franciszek Bożek – członek – nie widnieje na tablicy
– Józef Blicharczyk – członek – nie widnieje na tablicy
III – skład Społecznego Komitetu Budowy Domu Ludowego ustalony na podstawie protokołu z sesji GRN odbytej w dniu 10 marca 1960r. powołany został
uchwałą Nr 3/60, a jego skład przedstawiał się następująco :
– Blicharczyk Tomasz – przewodniczący honorowy
– Klatka Franciszek
– Nawrocki Franciszek
– Zajdel Izydor
– Grabowiec Stanisław
– Urbanek Józef
– Guzek Karol – nie widnieje na tablicy
– Chłyń Stanisław
– Prugar Władysław
– Blicharczyk Józef – nie widnieje na tablicy
Wprawdzie nie zachowały się materiały poświadczające powołanie składu Komitetu Budowy Domu Kultury, który widnieje na tablicy, ale zapewne był to ostatni
IV skład. Być może, ktoś z mieszkańców Odrzykonia posiada takowe dokumenty
w swoim domowym archiwum, bądź informacje na ten temat i zechciałby się nimi
podzielić, przyczyniając się jednocześnie do sprostowania powyższych informacji
i rozwiania wszelkich wątpliwości i domysłów.
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Podsumowanie
Przykrym faktem stało się jednak, że osoby, które były członkami Komitetu w poprzednich okresach, być może nawet tych najtrudniejszych dla budowy, nie zostały
uwzględnione na tej tablicy. Ludziom tym, przede wszystkim należy się szacunek,
godne miejsce na pamięć i wyraz wdzięczności, tym bardziej, że poza pracą na rzecz
tej inwestycji stanowili oni grono inicjatorów budowy tego obiektu, służącego po
dzień dzisiejszy społeczeństwu Odrzykonia i nie tylko. Miejmy nadzieję, że znajdzie się jeszcze miejsce w tym niemałym budynku na upamiętnienie ich nazwisk,
dopóki jeszcze ktokolwiek o nich pamięta.

Streszczenie
Nieopatrznie skazani na zapomnienie
Artykuł ten, na przykładzie historii budowy Domu Kultury w Odrzykoniu ukazuje, jak przez nieuwagę, niedopatrzenie, można zniekształcić tę najbliższą historię
społeczności lokalnej, tym samym skazując na zapomnienie osoby zasługujące
na pamięć i szacunek. Jednym ze skutecznych sposobów uniknięcia tego typu
sytuacji okazuje się być, rzetelnie prowadzona dokumentacja wszelkich działań
podejmowanych przez organizacje społeczne, np. protokoły, kroniki, fotografie
i wszelkie inne dokumenty pisane.
Słowa kluczowe: Odrzykoń, Dom Kultury, budowa Domu Kultury.

Summary
Unintentionally sentenced to oblivion
This article, for example history of the House of Culture in Odrzykoń shows how
by mistake, an oversight, can distort the nearest story of the local community,
thereby condemning to oblivion a person worthy of remembrance and respect.
One effective way to avoid this type of situation turns out to be, honestly kept of all
activities undertaken by social organizations, eg. protocols, records, photographs
and any other written documents.
Keywords: Odrzykoń, House of Culture, construction of House of Culture.
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Rodzina i jej inwestycje w odniesieniu
do wybranych problemów społecznoekonomicznych
Jaroslava Kmecová1
Rodzina na ogół przeżywa bardzo trudny okres z powodu różnych czynników:
ekonomicznych, społecznych, moralnych, osobowości, edukacji. Dzisiejsze społeczeństwo nie tylko kwestionuje rodziny jako całość, ale także samą ich rolę. Nacisk
kładzie się na indywidualizm i jego rozwój, ale osoba może być przydatna nie tylko
dla siebie samego, ale przede wszystkim dla społeczności, do której rodzina nieodłącznie należy. Życie osobiste w izolacji od społeczności nie jest w rzeczywistości
możliwe, niemniej jednak nie dotyczy go i nie wyczerpuje się w nim. Również ważny
jest pozaspołeczny, indywidualny wymiar osoby, który również może podlegać deformacjom niszczącym życie osobiste2. Teraz rodzina, która jest podstawową komórką
społeczeństwa, złożoną z mężczyzny - ojca, kobiety - matki oraz ich dzieci, może
aktywnie wpływać na rozwój osobowości wszystkich jej członków bez wyjątku.
W rodzinie, jak w każdej społeczności, są ludzie, którzy się nawzajem poznają,
wpływają na siebie i kształtują. Jeśli to formowanie ma miejsce w takim naturalnym środowisku, formowani i formujący mogą być dla siebie nawzajem bardzo
pożyteczni. Rodzina jest także miejscem, w którym spotykają się ludzie o różnych
temperamentach, wieku, statusie itp. Matka i ojciec mają ważne zadanie, jakim
jest edukacja i kształcenie swoich dzieci. Dzisiejsza rodzina ma poważne problemy
społeczno-ekonomiczne, które bezpośrednio wpływają na różne obszary życia
społecznego, nie wyłączając wzorów prezentowanych w mediach. W ciągu ostatnich
stuleci, rozwój nauki posunął się bardzo daleko. Ludzie wynaleźli różne maszyny,
urządzenia, aparaty, technologie itd., co znacznie ułatwia życie ludzkie. Odkrywanie tajemnicy człowieka na Ziemi w niewyobrażalnych przedziałach czasowych
jest ogromną przygodą z mnóstwem problemów. Weźmy pod uwagę obiektywną
rzeczywistość przedziałów czasu twórczej działalności człowieka, jak również jego
1.	Jaroslava Kmecová, Ing. PhD., MBA, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
2. W. Słomski, Wstęp do filozofii Emmanuela Mouniera, Preszów 2006, s. 27.
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apogeum, zwłaszcza, kiedy w poprzednich epokach czas aktywnej pracy był o wiele
krótszy niż obecnie. Człowiek poprzednich czasów nie miał do dyspozycji obecnych
dogodności technicznych (np. komputer i Internet), a mógł pracować jedynie w świetle
dziennym lub przy świecach, albo nie dożywać starości. A jednak tak wiele udało
mu się dokonać. Potrafił wykorzystać mądrość poprzednich wieków, ale także i swoje
talenty3. I tu możemy szukać odpowiedzi na pytania dzisiejszej rodziny w celu
rozwiązania poważnych problemów społeczno-ekonomicznych.
Wykształcenie jak już wspomniano, jest bardzo ważne, a to jest niezbędne dla
człowieka i jego dalszego rozwoju. Rozwój ten nie jest jeszcze zakończony, z drugiej strony, rozwój jest kontynuowany, i zakłada się, że proporcje są czasami niekorzystne dla człowieka. Jan XXIII. w encyklice Mater et Magistra napisał: Od
edukacji i szkoleń istnieje potrzeba przejścia do pracy. Jest to zadanie, które należy
szczególnie do naszych synów i córek Rady Świeckich, ponieważ są one ze względu
na ich stan regularnie zaangażowani w działania i tworzenie instytucji świeckiego
obszaru i orientacji. W realizacji tego szlachetnego zadania, istotne jest, by nasi
synowie i córki byli nie tylko zawodowymi specjalistami, a ich działalność doczesna
była prowadzona zgodnie z ich prawem krajowym w celu skutecznego osiągnięcia
odpowiednich celów. Jest również istotne, by skuteczność tych działań postępowała
w ramach zasad i dyrektyw chrześcijańskich, wedle których istotna jest społeczna
umiejętność zaufania i szczera postawa w stosunku synowskiego posłuszeństwa wobec władzy kościelnej. Należy pamiętać, że jeśli w trakcie wykonywania codziennych
czynności nie stosuje się do zasad i dyrektyw chrześcijańskiej nauki społecznej, nie
tylko świadczy to o zaniedbaniu obowiązku i często łamaniu prawa swoich braci,
ale może też dochodzić do tego, że doktryna sama w sobie traci swój kredyt zaufania
tak, jakby sama w sobie była szlachetna, ale nieudolna w skutecznym wypełnianiu
funkcji regulacyjnej4. Społeczna doktryna Kościoła jest wyznawana przez niektórych
członków naszych rodzin, a przez innych nie. W związku z tym, można szukać
odpowiedzi na niektóre pytania, w odniesieniu do nauki społecznej Kościoła.
Dziś wiele rodzin zmaga się z poważnymi problemami społeczno-gospodarczymi.
Dotyczą one przede wszystkim bezrobotnych rodziców i ich dzieci, które są już
3.	S. Stolarik, Kilka notatek do personalizmu i próba o zarys personalizmu, [w:] Personalismus
i rzeczywistość I, Preszów 2010, s. 133.
4.	Jan XXIII, Mater et magistra, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.html.
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w wieku produkcyjnym. Wzrost bezrobocia prowadzi do poważnych problemów
finansowych, które dotyczą nie tylko pokrycia podstawowych wydatków rodziny i jej
członków, ale także kosztów związanych z edukacją, usługami telekomunikacyjnymi,
odzieżą, samochodami, sprzętem gospodarstwa domowego itp. Przede wszystkim
należy przypomnieć, co oznacza praca dla człowieka. To odkrycie radości z pracy,
która ma sens i pomaga złagodzić problemy rodziny, gdzie są jasne zasady. Ludzka
wolność stanowi nie tylko o wyborze, ale także o wzięciu odpowiedzialności za każdą
decyzję w życiu i pracy zawodowej. Właśnie przez pracę człowiek, korzystając ze swej
inteligencji i wolności, zdolny jest panować nad ziemią i czyni z niej swe mieszkanie.
W ten sposób przywłaszcza sobie część ziemi, nabywając ja właśnie poprzez pracę.
Tu leży początek własności indywidualnej. Oczywiście nie może przeszkadzać w tym,
aby i inni ludzie posiedli część daru Bożego, a nawet powinien współdziałać z nimi,
by wspólnie opanowywać ziemię5. Rodzice, których posiadanie dzieci uczy ciężkiej
pracy, przekazują swoim dzieciom pracowitość i odpowiedzialność, stopniowo ucząc
je do pracy dla siebie samych i swojej rodzinnej firmy.
W przeszłości, u początków każdej ludzkiej społeczności, współdziałały ze sobą
zawsze dwa czynniki: praca i ziemia. Nie zawsze jednak pozostawały one w tej samej
relacji do siebie. Niegdyś naturalna urodzajność ziemi jawiła się i rzeczywiście była
głównym czynnikiem bogactwa, a praca była niejako pomocą i uzupełnieniem dla
tej urodzajności. W naszych czasach wzrasta rola pracy ludzkiej jako czynnika
wytwarzającego dobra niematerialne i materialne, coraz wyraźniej też widzimy,
jak praca jednego człowieka splata się w sposób naturalny z pracą innych ludzi.
Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek pracować znaczy pracować z innymi i pracować
dla innych. Praca jest tym bardziej owocna i wydajna, im lepiej człowiek potrafi
poznawać możliwości wytwórcze ziemi i głębiej odczytywać potrzeby drugiego
człowieka, dla którego praca jest wykonywana. Istnieje też inna forma własności,
która szczególnie w naszych czasach nabiera znaczenia nie mniejszego niż własność ziemi: jest to własność wiedzy, techniki i umiejętności6. Bogactwo krajów
uprzemysłowionych polega o wiele bardziej na tym typie własności, aniżeli na
zasobach naturalnych.

5.	Jan Paweł II, Centesimus annus, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/
centesimus_2.html#m4.
6. Tamże.
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że człowiek pracuje z innymi ludźmi, uczestnicząc
w „pracy społecznej”, która obejmuje coraz szersze kręgi. Jeśli ktoś wytwarza jakiś
przedmiot, to czyni to na ogół nie tylko dla własnego użytku, ale także po to, by
inni mogli go używać po zapłaceniu słusznej ceny, ustalonej za wspólną zgodą
w drodze wolnej umowy. Otóż właśnie zdolność rozpoznawania w porę potrzeb
innych ludzi oraz układów czynników produkcyjnych najbardziej odpowiednich
do ich zaspokojenia jest kolejnym ważnym źródłem bogactwa współczesnego społeczeństwa. Istnieje zresztą wiele dóbr, których nie można w odpowiedni sposób
wytworzyć pracą pojedynczego człowieka i które wymagają zmierzającej do jednego
celu współpracy wielu osób. Zorganizowanie takiego wysiłku, rozplanowanie go
w czasie, zatroszczenie się, by rzeczywiście odpowiadał temu, czemu ma służyć,
oraz podjęcie koniecznego ryzyka jest dziś także źródłem bogactwa społeczeństwa.
W ten sposób staje się coraz bardziej oczywista i determinująca rola zdyscyplinowanej i kreatywnej pracy ludzkiej oraz rola zdolności do inicjatywy i przedsiębiorczości, przejawiająca się w działalności gospodarczej7.
Wiele rodzin może myśleć, że ta część biznesu jest tylko dla bogatych. Rodziny te
mogą uważać, że nie ma już obszaru, w którym firma jest wystarczająca dla utrzymania rodziny. Należy podkreślić, że biznes niesie nadzieję dla biednych ludzi na
naszej planecie. Można powiedzieć, że w najlepszym przypadku jest to tylko nadzieja
dla ubogich. Podnieść słabych z ubóstwa jest jedną z najszlachetniejszych misji firmy8.
Dlaczego tak jest? Bo kto może uczyć dzieci rzetelnej pracy, jeśli nie ich rodzice?
Wielu menedżerów, ekonomistów, lekarzy, prawników, rolników, krawców mają
problemy, aby przekazać swoją wiedzę, doświadczenie i praktyczne porady swoim
konkurentom. Jednak rodzic chce przekazać dziecku tylko to, co najlepsze, aby jemu
dziecku się powodziło. Dla rodziców dziecko nie jest konkurencją, wręcz przeciwnie, jest następcą własnej pracy. I właśnie tam jest miejsce na budowę rodzinnego
biznesu, biznesu rodziny, rzemieślniczej rodziny. Czy zapomnieliśmy o rzemiośle
przekazywanym z pokolenia na pokolenie? Rzeczywiście, takie przekazywanie
rzemiosła w niektórych rodzinach kultywowano od niepamiętnych czasów. Być
może nadszedł czas, aby przeszłość zainspirowała nas nie tylko do odkrywania
tradycji naszych przodków, ale też do pomocy naszym rodzinom w godnym życiu
7. Tamże.
8.	P. Dancak, Wolność i społeczeństwo w filozofii Michaela Novaka, http://www.unipo.sk/public/
media/1087/DQ%20 %20Reflexia%20slobody%20vo%20fil%20-%20rel%20aspekt.pdf.
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i przekazywaniu w darze tego co nabyte (informacje, wiedza, doświadczenie, itp.)
również dla przyszłych pokoleń.
W rodzinie ważny jest zatem rozwój i bogactwo człowieka. Głównym bogactwem
człowieka wraz z ziemią jest sam człowiek. To właśnie jego inteligencja pozwala
odkryć możliwości produkcyjne ziemi i różnorodne sposoby zaspokojenia ludzkich potrzeb. To jego zdyscyplinowana praca i solidarne współdziałanie z innymi
umożliwia tworzenie coraz szerszych i coraz bardziej godnych zaufania wspólnot
pracy, mających dokonywać przekształceń środowiska naturalnego i środowiska
społecznego. Proces ten wymaga zaangażowania tak ważnych cnót, jak rzetelność,
pracowitość, roztropność w podejmowaniu uzasadnionego ryzyka, wiarygodność
i wierność w relacjach międzyludzkich, odwagę we wprowadzaniu w życie decyzji
trudnych i bolesnych, lecz koniecznych dla wspólnej pracy przedsiębiorstwa i dla
zapobieżenia ewentualnym katastrofom.
Współczesny biznes zawiera aspekty pozytywne, których podstawą jest wolność
osoby, wyrażająca się w wielu dziedzinach, między innymi w dziedzinie gospodarczej. Gospodarka bowiem jest jedną z dziedzin wielorakiej ludzkiej działalności
i podobnie jak w każdej z nich obowiązuje w niej prawo do wolności oraz obowiązek
odpowiedzialnego z niej korzystania9. Trzeba tu jednak podkreślić specyficzne
różnice pomiędzy tymi tendencjami współczesnego społeczeństwa a tendencjami
występującymi w przeszłości. Niegdyś decydującym czynnikiem produkcji była ziemia, a później kapitał, rozumiany jako wyposażenie w maszyny i dobra służące jako
narzędzie, dziś zaś czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu jest sam
człowiek. Istotne są jego zdolności poznawcze, wyrażające się w przygotowaniu
naukowym, zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji, umiejętność
wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi.
Biznes rodzinny oznacza budowanie wspólnej idei, która pozwala na swobodne
skupianie się na jasnych zasadach i obowiązkach przez poszczególnych członków
rodziny. Może się wydawać, że rodzina potrzebuje określonego kapitału finansowego dla biznesu. Ale nie jest tak, dlatego, że może rozpocząć z niewielkim
kapitałem od samego początku. Jeżeli jedno z rodziców skłania się do rozpoczęcia handlu, gdzie koszty są minimalne i stopniowo zaczyna pracować na własny

9.	Jan Paweł II, Centesimus annus, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
encykliki/centesimus_2.html#m4.
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rachunek, może wtedy zatrudnić innych członków rodziny. Wraz ze wzrostem
większych zamówień, może później dojść do powstania firmy rodzinnej, która
może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Taka firma ma swoje zalety:
dzieci od wczesnych lat mogą uczyć się odpowiedzialności i ciężkiej pracy, nie
jest ograniczona liczba zatrudnionych członków rodziny, a między pracownikami
panuje wysoki poziom zaufania, każdy członek rodziny pracuje w „swojej” firmie,
a nie w firmie obcych. Pracownicy – dzieci – uczą się procedur operacyjnych od
rodziców lub starszych członków rodziny, bezpośrednio po zakończeniu edukacji
dzieci mogą pracować w tym biznesie, rodzina spędza dużo czasu ze sobą itd. Wady
takiego funkcjonowania ujawniają się głównie w przedsiębiorstwach rodzinnych
pozbawionych jasnych zasad. Odnoszą się one głównie do stosunków własności,
dziedziczenia, zadłużenia w przypadku zakupu zaawansowanych technologii itp.
Budżet rodzinny składa się z dochodów i wydatków członków rodziny. Mogą
one składać się z różnych części oraz być obliczane na podstawie konkretnych
potrzeb swoich członków ze względu na wiek, status, działalność itp. Poniższe
sekcje przedstawiają możliwe struktury wydatków rodzinnych, które składają się
na budżet rodzinny. Koszty rodzinne można podzielić na stałe i zmienne.
Kosztami stałymi są wydatki na:
1. Zakwaterowanie
a) prywatne
b) w wynajętym mieszkaniu
c) schronisko
d) u członków rodziny
e) inne
2. Wyżywienie
a) w domu: śniadanie, przekąska, obiad, podwieczorek, kolacja
b) w innych placówkach: u rodziny, wakacje poszczególnych członków rodziny,
w trakcie wyjazdów rekreacyjnych i medycznych, itp.
3. Energia
a) woda, kanalizacja
b) gaz, węgiel, drewno
c) energia
d) odpady
e) inne
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4. Transport
a) z domu do pracy i placówek edukacyjnych członków rodziny
b) z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy i placówek edukacyjnych członków rodziny
5. Inne usługi
a) usługi internetowe
b) usługi telefoniczne
c) usługi telewizyjne i radiowe
d) wstęp do muzeów, teatrów, bibliotek, galerii sztuki, itp
e) inne
6. Podatki
a) podatki bezpośrednie
b) podatki pośrednie
c) podatki lokalne
d) inne podatki
7. Ochrona zdrowia
a) badania profilaktyczne
b) koszty związane z problemami zdrowotnymi członków rodziny
c) programy wypoczynkowe i rehabilitacyjne
d) inne
8. Inne nieokreślone
Koszty zmienne obejmują poniższe wydatki:
1. Edukacja rodziny (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, edukacja nieformalna) – czesne, pomoce dydaktyczne, materiały
a) literatura fachowa
b) komputery, akcesoria
c) narzędzia do studiów lub badań
d) materiały biurowe
e) odzież ochronna
f) materiały reprezentatywne (wizytówki, ubrania: sukienka, garnitur, buty,
odzież robocza, itp.)
g) inne
2. Koszty związane z niepełnosprawnymi członkami rodziny
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a) dieta specjalna
b) urządzenia specjalne
c) opieka medyczna i rehabilitacja
d) pozostałe koszty
3. Koszty dbania o członków rodziny w wieku emerytalnym (seniorzy)
a) dieta specjalna
b) urządzenia specjalne
c) opieka medyczna i rehabilitacja
d) pozostałe koszty
4. Koszty związane z zajęciami rekreacyjnymi członków rodziny, hobby, itp.
5. Pozostałe koszty związane z zaspokajaniem potrzeb członków rodziny.
Budżet rodzinny nie składa się tylko z wydatków (kosztów) rodziny, ale również
z ich dochodów. Przychody te stanowią dochody w formie wynagrodzenia poszczególnych członków rodziny, świadczeń socjalnych i innych, które są związane
z konkretnymi członkami rodziny. Wynagrodzenie za pracę członków rodziny to
dochody za wykonaną pracę. Zazwyczaj w Republice Słowackiej chodzi o przychody, które są wypłacane co miesiąc lub cztery tygodnie na rachunek bankowy lub
gotówką. Ze świadczeń społecznych korzystają członkowie rodziny, którzy kwalifikują się, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Dochód rodziny obejmuje
również dochody kapitałowe z wynajmu nieruchomości i ziemi, innego pasywnego
dochodu, itp. Każda rodzina ma swoje priorytety, marzenia i pragnienia, które
chce zrealizować. Człowiek jest wolny, aby zdecydować, którą drogą życia pójdzie.
Powinien jednak kierować się własnym sumieniem w odkrywaniu prawdy o sobie
samym10. Życie w rodzinie jest bezpośrednio związane z odpowiedzialnością za każdego członka rodziny. W dzisiejszym społeczeństwie, które jest obojętne na aspekt
zarządzania ludzkim życiem, rodzina jest pod wielką presją. Mimo wszystkich
wątpliwości, możemy zacząć od zera. Wczoraj już nie ma, jutro jeszcze nie nadeszło.
Mamy tylko dzisiaj. Zacznijmy11. Możemy wyciągnąć wnioski z przeszłości, aby
poprawić warunki życia dzisiaj.

10.	S. Stolarik, Nowy Dawid – Prorok nadziei - wkład do filozofii religii i filozofii człowieka według
nauczania Jana Pawła II, Preszów 2007, s. 21.
11. Wyciąg z listu Matki Teresy do misjonarek miłosierdzia MC, 08 kwietnia 1977.
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Aby rodzina dziś stworzyła odpowiednie warunki, to musi mieć właściwie
określone prawa. Władze publiczne odpowiedzialne za dobro wspólne, muszą czuć
obowiązek wykonania w dziedzinie gospodarczej wieloaspektowej działalności, szerszej i bardziej ekologicznej, a także dostosować się do tego celu w ich strukturach,
kompetencjach, środkach i metodach. Jednak to wciąż muszą być utrzymane zasady,
mówiące o obecności państwa w sferze gospodarczej. Chociaż jest to powszechne, nie
powinno być prowadzone tak, że państwo wciąż w większości ogranicza obszar wolności osobistej inicjatywy poszczególnych obywateli, lecz przeciwnie, należy upewnić
się, że w tej dziedzinie obywatele mają największą możliwą ochronę swoich praw.
Wśród tych praw należy podkreślić, że jednostki mają prawo być w normalnych
okolicznościach pierwszymi odpowiedzialnymi za utrzymanie siebie i swojej rodziny12. Władza publiczna, która jest poddana jakiejś partii politycznej, bezpośrednio
wpływa na przyjęte prawa naszego kraju. To oznacza, że władza publiczna należy
do każdej rodziny i jej członków, a sympatia do poszczególnych partii politycznych
odzwierciedlona jest w wyborach poprzez ilość głosów oddanych danej partii i na
poszczególnych polityków. Należy podkreślić, że przepisy w sprawie przyjęcia praw
wpływają nie tylko na pozycję rodziny i opodatkowanie dochodów poszczególnych
członków rodziny. Działania legislacyjne mogą wspierać rozwój firm rodzinnych
i odwrotnie, te firmy rodzinne usuwać. Każdy z nas musi odpowiedzieć na te pytania
sam, żeby gospodarstwa rodzinne nie były „karane” stale rosnącymi podatkami
i wprowadzeniem dalszego wkładu społecznego i innych zobowiązań. Rodziny,
które chcą być odpowiedzialne, etyczne i moralne, prowadzące działalność w naszym kraju, nie chcą być po prostu biernymi odbiorcami świadczeń socjalnych
i ubezpieczeń społecznych.
Rodzina jest wspólnotą osób, która wzajemnie uczy się tolerancji, odpowiedzialności, poświęcenia, która ma tendencję do rozwoju zarówno jednostek i całych
grup. „Celem wolnej i twórczej ekonomii politycznej jest wyzwolenie ludzkiego
ducha, aby być sobą. Oznacza to, aby wyzwolić ducha człowieka dla świętości, rozwoju religijnego, odkrywania głębi artystycznej ekspresji i rozwoju nauki. Ludzie nie
żyją samym chlebem. Ludzka wolność jest nie tylko celem, ale środkiem do osiągnięcia wyższego celu. Demokratyczny kapitalizm jako system jest zakorzeniony

12.	Jan XXIII, Mater et magistra, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.html.
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w głębi osobowości ludzkiej i daje wyraz wolności i kreatywności człowieka. Ludzka
wolność i kreatywność mają udział w życiu wiecznym z Bogiem. Każdy, kto żyje
swobodnie i twórczo, ponosi związane z tym zagrożenia, niepewności, otrzymuje
znak wieczności. Ludzie są z natury wolni i twórczy. Zostali tak stworzeni przez
Stwórcę. Zadaniem każdego z nas jest przez całe życie stworzyć dla przyszłych
pokoleń lepsze warunki niż w których żyliśmy, aby zbudować świat, w którym
ubóstwo nie będzie ograniczać nikogo. To może być osiągnięte tylko uniwersalną
działalnością gospodarczą, przez uniwersalną kreatywność gospodarczą13. Naszym
zadaniem jest utrzymać i zachować kreatywność, jaką Bóg obdarza ubogich, budując system polityki, ekonomii i moralności godnej wolnych ludzi stworzonych
przez Boga. Uratować ubogich z biedy może stworzenie właśnie takiego systemu. Połączenie wolności i kreatywności jest kwestią współpracy i powszechnego
powołania. Wszystkie działania pracowników socjalnych powinny być kierowane,
jako jeden z głównych celów pracy socjalnej, na mobilizację lokalnej organizacji
i zaangażowanie w walkę z ubóstwem i wykluczeniem. Pomaganie biednym to nie
codzienne dostawy chleba. Pomoc ubogim to nauczenie ich, jak pracować i tworzyć
wystarczającą ilość miejsc pracy, tak aby dopomóc w kreowaniu wolnych, odpowiedzialnych, pracowitych i rozwijających się osób14.
Rozwój człowieka nie może się odbywać poza rodziną, której człowiek jest integralną częścią. Problem rozwoju jest również ściśle związany z naszą koncepcją
ludzkiej duszy. Odkąd zaczęliśmy rozważać to zagadnienie, często nasze ja redukowano do psychiki i zdrowie duszy było interpretowane jako dobre samopoczucie. Podstawą ograniczonego zrozumienia w ogóle, jest głęboki brak zrozumienia
życia duchowego, które prowadzi do braku dostrzeżenia faktu, że rozwój człowieka
i narodów zależy również od rozwiązania problemów natury duchowej. Rozwój
musi obejmować nie tylko rozwój umysłowy i duchowy, ponieważ dusza ludzka
jest „jednością ciała i duszy”, które powstają ze stwórczej miłości Boga i oddania
się życiu wiecznemu. Człowiek rozwija się, gdy rośnie w duchu, gdy jego dusza
rozpoznaje siebie i prawdę, której początki włożył w nią Bóg, jeśli prowadzi dialog ze
sobą i ze swoim Stwórcą. Człowiek bez Boga jest niespokojny i chory. Wyobcowanie
społeczne i psychologiczne i wiele nerwic, charakteryzują bogate społeczeństwa, ale
13.	P. Dancak, Wolność i społeczeństwo w filozofii Michaela Novaka, www.unipo.sk/public/media/1087/DQ%20%20Reflexia%20slobody%20vo%20fil%20%20rel%20aspekt.pdf.
14. P.S. Czarnecki, Praca socjalna, Warszawa 2013, s. 107.
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także wskazują na przyczyny natury duchowej. Nie ma pełnego rozwoju i powszechnego dobra wspólnego, bez duchowych i moralnych dóbr ludzkich, i zrozumienia
integralności duszy i ciała15. Człowiek może dostrzec w swoim życiu sytuacje,
które potwierdzają słowa Benedykta XVI. To jest przekaz dla każdego człowieka,
który dostrzega i rozumie te sytuacje i na podstawie swojej decyzji będzie umiał
odpowiednio podejść do edukacji i późniejszego stosowania tej wiedzy w praktyce.
W rodzinie nie tylko warto w nią inwestować, ale nawet musi się inwestować.
Ponieważ zdrowa rodzina daje pole do rozwoju dla swoich członków, dla rodziny
i dla wspólnoty, ma niezaprzeczalne znaczenie we wszystkich dziedzinach życia.
Jest to istotne dla każdej osoby, która zaakceptuje te fakty. Inwestycje w rodzinę
w tym przypadku są również inwestycjami w rozwój społeczeństwa, począwszy
od społeczności lokalnej do narodu. W rodzinie człowiek odkrywa swoje talenty,
pracuje nad swoją osobowością, kształtuje się i od rodziny dostaje naturalny punkt
wyjścia dla swojego nowego życia i misji w następnej rodzinie.

Streszczenie
Rodzina i jej inwestycje w odniesieniu do wybranych problemów społeczno-ekonomicznych
Dzisiejsza rodzina, jako instytucja, przechodzi przez kryzysy, które bezpośrednio
wpływają na jej istnienie i misję. Ten artykuł skupia się na wybranych problemach
społeczno-ekonomicznych współczesnych rodzin. Koncentruje się również na
rodzinnym budżecie, dochodach, odliczeniach od dochodu itp. W artykule wyszczególniono inwestycje w rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Praca
wskazuje również na wielopokoleniowe rodziny jako nową formę rozwoju stosunków społecznych z pozytywnym wpływem na rodzinny budżet.
Słowa kluczowe: rodzina, rozwój, problemy społeczno-ekonomiczne, rodzinny
budżet, inwestycje.

Summary
The family and its investments with respect to certain socio-economic problems
Today family, as an institution, has to face crisis that directly influence its existence
and its mission. This paper focuses on selected socio-economic problems of today’s
15. Benedikt XVI, Caritas in Veritate, Trnava 2009, s. 111-112.
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families. The attention is given to the family budget, income, deductions from income etc. The article here specify an investment into the family as the basic unit of
society. The paper also emphasizes the multigenerational family as the new form of
development of social relationships with its positive impact on the family budget.
Keywords: family, progress, social-economic problems, family budget, investments.
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Zabawa jako potrzeba egzystencjalna dziecka
Alina Maria Basak1

Wprowadzenie
Zabawa to bez wątpienia pojęcie bardzo ważne w rozwoju każdego dziecka, głównie
w wieku przedszkolnym. Ma ona swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości dzieci.
Począwszy od pierwszych miesięcy życia dziecka aż do momentu, w którym dziecko
podejmuje naukę w szkole, zabawa jest priorytetem w jego życiu. Dzieci podczas
zabawy poznają otaczającą ich rzeczywistość, zdobywają potrzebne informacje
o świecie, który ich otacza. Jej charakterystyczne cechy to: swoboda, naturalność,
kreatywność.

Istota i pojęcie zabawy
Przez wielu badaczy i myślicieli na przestrzeni wieków pojęcie zabawy było w różnorodny sposób definiowane. Dla Rzymian pojęcie zabawy rozumiane było jako
uciecha i radość. Działanie, które jest właściwe dla dzieci, oznaczało zabawę i było
ono tak pojmowane przez Starożytnych Greków. Identyfikowanie zabawy z dowcipem i śmiechem to pojmowanie pojęcia zabawy przez Żydów2. Zabawa to charakterystyczna działalność dzieci oraz ich zachowania się, występująca również
w życiu dorosłych, lecz o innych przejawach zarówno u jednych, jak i drugich.
Jeden z najwybitniejszych historyków kultury naszego czasu holenderski uczony
Johan Huizinga określił zabawę jako swobodną, dobrowolną czynność lub zajęcie
dokonywane w pewnych ustalonych granicach przestrzeni i czasu oraz według
dobrowolnie przyjętych, ale obowiązujących reguł. Zdaniem autora jest ona celem sama w sobie, gdyż nie łączy się z nią żaden materialny interes, bo nie można
przez nią osiągnąć korzyści, natomiast towarzyszy jej uczucie radości, napięcia oraz
świadomość odmienności od zwyczajnego życia3. Podobnie Justyna Truskolaska
pojęcie zabawy definiuje jako czynność podjętą dobrowolnie bądź działanie o au1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
2. M. Adamowicz, Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej, Zielona Góra 2004, s. 175-176.
3.	S. Lipina, Zabawa, [w:] I. Dudzińska, S. Lipina, K. Wlaźnik, Metodyka wychowania w przedszkolu. Część I, Warszawa 1974, s. 28.
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totelicznym charakterze, któremu towarzyszy napięcie oraz radość wychodzące
z samego działania4. Również Wincenty Okoń podkreśla, że zabawa jest działalnością wykonywaną dla przyjemności, którą sama sprawia, a jej celem jest zmiana
otaczającej rzeczywistości oraz uczenie się, które ma na celu zmianę podmiotu5.
Zabawa to główna forma aktywności dzieci i młodzieży, ale też osób dorosłych,
którzy zajmują się nią w czasie wolnym od nauki i pracy.
Z kolei, rosyjski teoretyk zabawy Daniił Borisowicz Elkonin zwrócił uwagę na
rolę, jaką pełni fikcja w zabawie. Nie dążenie do przyjemności, nie poczucie małej
wartości, nie nadmiar energii, ale sytuacja wyobrażona i rola odgrywana w niej
przez dziecko, nadają właściwy sens zabawie, czyniąc z niej zajęcie atrakcyjne6.
Zabawa to bardzo ważna forma aktywności dziecka, mająca wpływ na dalszy jego
rozwój.
Władysław Jan Dyner dostrzegł znaczny wpływ dorosłych na zabawę dziecięcą.
Według niego dziecko w zabawie zdobywa naukę poglądową o życiu człowieka,
o świecie, wrasta w sytuacje panujące między ludźmi danego środowiska, kształtuje własne moralne postawy oraz doskonali normy własne zachowania nie tylko
wobec rówieśników, ale także wobec osób dorosłych7. Obecność dorosłych podczas
zabawy wpływa na to, w jaki sposób dzieci poznają otaczający ich świat oraz ma
duży wpływ na to, w jaki sposób przebiega rozwój dzieci.
Natomiast, Czesław i Małgorzata Kupisiewicz wskazują, iż zabawa to obok pracy
i nauki, jedna z kluczowych form aktywności człowieka. Jest ona połączona z doznaniami emocjonalnymi pozytywnymi, a także często poznawczymi. Zabawa
szczególną rolę odgrywa w psychofizycznym rozwoju, a także wychowaniu i kształceniu dzieci w okresie przedszkolnym8. Maria Przetacznik-Gierowska podkreśla,
że zabawa to rodzaj aktywności człowieka, która przejawia się w ciągu całego życia
w wielorakich formach9.
4. J. Truskolaska, Osoba i zabawa, Lublin 2007, s. 71.
5. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 358.
6. D.B. Elkonin, Psychologia zabawy, Warszawa 1985, s. 179.
7. W. Dyner, Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Wrocław 1983, s. 137.
8. Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 198.
9.	M. Przetacznik-Gierowska, Świat dziecka: aktywność, poznanie, środowisko. Skrypt z psychologii
rozwojowej, Kraków 1993, s. 25.
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Zabawa dziecka jest możliwa głównie dzięki przeznaczonym ku temu zabawkom,
za pomocą których dziecko może realizować swoje pomysły, wizje, a także oderwać
się od codzienności, od realnego czasu, miejsca10. Dzieci w trakcie realizowanej
zabawy zarówno indywidualnej, jak i grupowej, prezentują sytuacje, w których
chciałyby wziąć udział. Bardzo często są to różne zdarzenia z życia osób dorosłych,
czasami dzieci utożsamiają się z zawodem, który chciałyby w przyszłości wykonywać czy też naśladują życie ulubionego bohatera bajki. W toczącej się w zabawie
sytuacji myśli dzieci odbiegają od otaczającej ich rzeczywistości, a skupione są na
zabawie. Podczas zabawy dzieciom towarzyszą emocje nie tylko wesołe, ale czasem także smutne. Staje się ona odbiciem otaczającej rzeczywistości dziecka czy
też jego fantazji. Zabawie towarzyszą różne formy, jak np.: rysowanie, śpiewanie,
malowanie, gry planszowe czy komputerowe, układanie puzzli, zabawy lalkami
czy samochodami11. Zabawa może być podjęta tylko z inicjatywy bawiącego się
dziecka, musi być dla niego ciekawa, interesująca tak, aby dziecko chciało wziąć
w niej udział. W sytuacji, gdy dzieci są zmuszane do zabawy, traci ona swój sens.
Zdaniem Bronisławy Dymary, moment zabawy jest wówczas, gdy umysł gra
z sobą samym, jej natura jest to tajemnica najbardziej doniosła, twórcza chwila
w procesie wychowania i edukacji12.
Zabawa to dobrowolna aktywność dzieci, którą podejmują one według indywidualnego uznania czy zasad. Nie jest ona wytworem materialnym, jej nadrzędnym
celem jest sprawianie dzieciom przyjemności, radości. Dzięki niej dzieci kształtują
swoją osobowość, uczą się współdziałania z rówieśnikami w grupie. Dziecko będące
w trakcie zabawy ujawnia swoje myśli, fantazje, rozwija swoje zdolności.

10.	A.I. Brzezińska, M. Bątkowski, D. Kaczmarska, A. Włodarczyk, N. Zamęcka, O zabawce, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 11, s. 5.
11.	A.I. Brzezińska, M. Bątkowski, D. Kaczmarska, A. Włodarczyk, N. Zamęcka, O roli zabawy
w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 10, s. 6.
12.	B. Dymara, Zabawa, radość i szczęście w literaturze i życiu dzieci, młodzieży, dorosłych, [w:]
B. Dymara, A. Górniok-Naglik, J. Uchyła-Zroski, Dziecko w świecie zabawy. Zabawa i radość
w literaturze, muzyce i życiu codziennym, Kraków 2009, s. 56.
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Zabawa jako potrzeba dziecka
Zabawa to potrzeba każdego dziecka w okresie dzieciństwa. Gromadzenie wiedzy
przez dziecko o świecie, który go otacza, zdobywane jest w sposób naturalny poprzez zabawę, która jest mu najbliższa.
Ważne jest stwarzanie odpowiednich warunków, aby dziecko mogło podejmować
kreatywną, efektywną, spontaniczną zabawę, co jest zadaniem zarówno rodziców,
jak i wychowawców w przedszkolu. Dziecko poznaje zjawiska i rzeczy poprzez obserwowanie ich, ale również przez działanie, eksperymentowanie i doświadczanie.
Pojawia się chęć poznawania świata nie tylko poprzez bierne oglądanie i słuchanie,
ale również przez działanie aktywne13. U podstaw zabaw w ich bardzo różnorodnych, terytorialnie i historycznie uwarunkowanych formach, leżą rozmaite potrzeby
ludzkie, wynikające z faktu egzystencji. W sytuacji, gdy zabawa jest odpowiednio
przygotowana i dobrze przeprowadzona, ma dużą wartość jako potrzeba, która
jest akceptowana. Do cech dobrze zorganizowanej zabawy, według Bronisławy
Dymary, zalicza się to, że: czas zabawy powinien być odpowiednio dobrany tak, aby
dzieci/uczniowie uwolnili się od pośpiechu; miejsce zabawy powinno być dobrze
przygotowane, aby było czymś przyjemnym i nowym w stosunku do codzienności;
zabawy powinny być zorganizowane według scenariusza wcześniej przemyślanego i przygotowanego; przebieg zabawy powinien być rzeczywistością bogatą, aby
doskonalił dzieci/uczniów14. Zabawa w swej spontaniczności powinna zaspokajać
potrzeby i oczekiwania jej uczestników.
Przygotowanie zabawy wymaga poświęcenia czasu, ale także wielu przygotowań.
Ważną sprawą jest obecność opiekuna podczas odbywającej się zabawy. W trakcie
zabaw dzieciom może towarzyszyć ryzyko spowodowania uszkodzeń czy kontuzji
bądź wyrządzenia krzywdy. W związku z tym należy pamiętać o ich ograniczaniu. Zabawy przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych muszą być dobrze
przygotowane, zapewniając możliwość poruszania się. Należy mieć na uwadze
elementy, które mogą spowodować utrudnianie i realizowanie zabawy np. krzesełka,
stoliki15. Ważną kwestią jest dobra organizacja przestrzeni, wprowadzenie takich
13. A. Dąbrowska-Jedynak, Zabawa przede wszystkim, „Bliżej Przedszkola” 2012, nr 6, s. 52.
14.	B. Dymara, Zabawa, radość i szczęście w literaturze i życiu dzieci, młodzieży, dorosłych…, s.
27-28.
15. H. Nawara, U. Nawara, Gry i zabawy integracyjne, Wrocław 2003, s. 13.
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zmian, aby zapewniały bezpieczeństwo podczas zabaw oraz kontrolę ich przebiegu.
Tak przygotowana zabawa będzie z pewnością zaspokojeniem potrzeb aktywności
dziecka i będzie miała wpływ na dalszy jego rozwój.

Etapy rozwoju zabawy i jej cechy
Dzieci bawiąc się same decydują o czasie trwania poszczególnych elementów zabawy. Podczas zabawy dzieci stają się samodzielnymi twórcami późniejszych jej
etapów.
Etapy rozwoju zabawy składają się z pięciu faz. Pierwsza faza dotyczy generowania pomysłów i polega na podejmowaniu decyzji, w co dzieci będą się bawić.
Następna faza organizowania aktywności własnej to decydowanie o doborze partnerów działania, a także potrzebnych rekwizytów. Trzecia faza polega na realizacji
własnych pomysłów i koncepcji. Kolejna faza to zakończenie zabawy. Ostatnia faza
polega na porządkowaniu miejsca po odbytej zabawie16. Wraz z wiekiem dziecka,
kolejne etapy zabawy ulegają wzbogaceniu i rozwinięciu. Podczas zabawy u małego
dziecka nie ma rozgraniczenia pomiędzy poszczególnym fazami. Natomiast starsze
dzieci uwzględniają jej etapy i ich kolejność. Na początku planują zabawę, kolejno
gromadzą potrzebne materiały, realizują pomysł, na końcu porządkują miejsce po
skończonej zabawie. Dziecko bawiąc się uczy się prawidłowej organizacji własnego
działania.
W świecie zabawy dziecko pragnie tak, jak dorosły realizować swoje zamierzenia
i pomysły. Zabawa umożliwia dzieciom realizowanie zadań. Bardzo często dzieci
przyglądają się osobom dorosłym, co pozwala im na czerpanie tematów do zabaw
oraz kreowanie własnej rzeczywistości według interpretacji dziecka. Zabawa ulega
wzbogaceniu wraz z wiekiem dziecka. W toku zabawy dziecko uczy się współdziałać z rówieśnikami, kształtuje zainteresowania, poznaje swoje możliwości, rozwija
poczucie odpowiedzialności za własne działania, a także doskonali umiejętność
manewrowania własnym działaniem17. Zabawa jest więc czynnikiem bardzo ważnym w edukacji przedszkolnej dzieci.

16.	K. Kuszak, Dziecko samodzielnym kreatorem świata zabawy, „Wychowanie na co Dzień” 2005,
nr 3, s. 8.
17. Tamże, s. 8-9.
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Do najczęściej wskazywanych cech zabawy należą:
– spontaniczność – oznacza odruchowość, żywiołowość, wiąże się ze szczerością,
brakiem wyrachowania, zastanowienia;
– ponadczasowość – podczas zabawy dziecko nie odczuwa czasu jej trwania,
w sytuacji gdy zabawa ma być skończona prawie zawsze protestuje;
– ponadprzestrzenność – z jednej strony brak definiowania wewnętrznego i zewnętrznego terytorium odbywającej się zabawy, co symbolizuje jej nieokreśloność tematów, środków, ról, zaś z drugiej strony zabawa może być wykonywana
wszędzie ze względu na to, że dzieci nie odczuwają żadnych blokad i barier
podczas przemieszczania się po świecie;
– oryginalność, niepowtarzalność – każda zabawa jest jedyna w swoim rodzaju,
nawet gdy dziecko powtarza temat, jego treści za każdym razem są inne18;
– autoteliczna bezinteresowna motywacja bawiącego się – zabawa jest tutaj celem
samym w sobie;
– odmienność, fikcyjność świata zabawy;
– i stnienie konwencji, reguł19.
Cechy charakterystyczne dziecięcej zabawy wskazują na to, że każda z odbywających się zabaw jest indywidualna dla każdego dziecka. Choć od wielu lat istnieją
te same rodzaje zabaw, każdy z nich pomimo upływu czasu ma odrębny charakter,
treść, przekaz według bawiącego się dziecka. Cechy, jakie posiada zabawa pozwalają
dzieciom na to, że czynią ją czynnością swobodną oraz naturalną.
Oprócz cech zabawy, wyróżnia się także czynniki, które mają wpływ na zabawę.
Do czynników tych należą:
– Zdrowie – zabawy czynne charakteryzują dzieci zdrowe, mające więcej energii
na sporty i zabawy ruchowe. Dzieci nie mające tyle energii z reguły wybierają
zabawy bierne;
– Rozwój ruchowy – zabawa dziecka wymaga odpowiedniej koordynacji motorycznej, zatem czynności wypełniające wolny czas dziecka zależą od poziomu
jego rozwoju ruchowego;
18.	D. Waloszek, Zabawa w dzieciństwie, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku,
Tom VII, V-Ż, Warszawa 2008, s. 649.
19.	L. Adamowska, Animacyjna rola zabawy, [w:] M. Ochmański (red.), Nowe koncepcje psychologiczno-pedagogicznego kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, Lublin 1993, s. 167.

86

Alina Maria Basak

– Inteligencja – niezależnie od wieku, w jakim znajdują się dzieci, zdolne są
bardziej aktywne i bardziej pomysłowe w swoich zabawach, niż dzieci mniej
zdolne. Dzieci w okresie dorastania wykazują większe zainteresowania czytelnicze, grami konstrukcyjnymi i umysłowymi;
– Płeć – chłopcy zdecydowanie bardziej wolą zabawy ruchowe wymagające wysiłku, zmęczenia niż dziewczynki. W okresie średniego dzieciństwa większe
zainteresowanie zabawą wykazują chłopcy, niż dziewczynki, jednak z biegiem
czasu stosunek ten jest odwrotny;
– Środowisko – dzieci pochodzące ze środowisk wiejskich i ze środowisk uboższych bawią się mniej niż dzieci ze środowisk miejskich, z powodu braku
odpowiedniego miejsca czy sprzętu do zabawy, mniejszej ilości wolnego czasu
czy też z powodu braku zdrowia;
– Status społeczno-ekonomiczny – dzieci pochodzące z rodzin o wyższym
standardzie wolą zabawy związane z wydatkami np. chodzenie na zawody
lekkoatletyczne czy lodowisko, natomiast dzieci z biedniejszych rodzin biorą
udział w zabawach i grach, które niewiele kosztują np. pływanie czy gra w piłkę.
Ilość wolnego czasu zależy od sytuacji ekonomicznej rodziny. Jeśli praca oraz
obowiązki domowe dzieci zabierają im większość czasu, wtedy dzieci są zmęczone i nie mają sił na angażowanie się w czynności, które wymagają nakładu
energii, nawet, jeżeli miałaby to być zabawa;
– Ekwipunek do zabawy – sprzęt, jaki posiadają dzieci do zabawy wpływa na to,
jak się bawią. Przewaga klocków zachęca do zabaw konstrukcyjnych, a zwierzątka i lalki do zabawy fikcyjnej. W większość tych zabaw angażuje się duża
liczba dzieci20.
Od wielu czynników zależy, w jaki sposób będzie przebiegała zabawa. Przy każdej
zabawie dzieci spędzają tyle czasu, ile na nią potrzebują U jednych dzieci potrzeba
więcej czasu na zabawę, u innych mniej. To, w jakiej formie i w jakich warunkach
przebiega zabawa, zależy od osób bawiących się.

20.	E.B. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa 1986, s. 18-19; J. Truskolaska, Cechy dobrej zabawy,
„Cywilizacja” 2009, nr 29, s. 115-116.
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Funkcje zabawy
Zabawa jest jedną z podstawowych form aktywności człowieka w każdym wieku.
Pojawia się w różnych fazach rozwoju i pełni różną w nich rolę. Przyczyniając się
do rozwoju, sama także temu rozwojowi podlega. Jednak najpełniej rozwija się
w okresie dzieciństwa i dlatego jest uważana za taki rodzaj aktywności, bez którego
rozwój dziecka po prostu nie może przebiegać prawidłowo. Prawdziwa zabawa,
czyli stworzona przez dziecko od początku do końca, występuje głównie w wieku
przedszkolnym, który nazywany bywa czasem po prostu wiekiem zabawy21
Zabawa towarzyszy dziecku już od pierwszych chwil jego narodzin. Małe dziecko,
choć nie potrafi jeszcze mówić, a nawet siedzieć, potrafi samo bawić się, używając
do tego swoich paluszków czy rączek22. Dzieci te podejmują zabawy spontanicznie,
gdyż dostarczają im wiele radości, a także zapewniają poczucie bezpieczeństwa.
Zabawa pozwala dziecku czynić jego dzieciństwo szczęśliwym.
W celu prowadzenia efektywnej edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym
ważne jest odpowiednie przeprowadzenie działań zarówno wychowawczych, jak
i dydaktycznych, które będą miały wpływ na cechy i możliwości indywidualne
każdego dziecka. Nauczyciel w tej sytuacji powinien mieć do dyspozycji różnego
rodzaju formy oraz metody zajęć przeprowadzanych wśród większej grupy dzieci,
na przykład w czasie zabaw23. Zorganizowana zabawa pozwala dzieciom na zdobywanie doświadczeń, rozwijanie wyobraźni, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętność uczestniczenia w grupie. Nauczyciel w swojej pracy posługuje się różnego
rodzaju środkami, do których zalicza się: mówienie, malowanie, słuchanie, taniec,
ruch, dźwięk, pisanie itp. Dzieci uczą się wówczas wzajemnego poszanowania,
wypowiadania własnego zdania, wyrażania towarzyszących im uczuć, ograniczania
strachu, niepokoju pomiędzy rówieśnikami w grupie i nauczycielem24. W procesie
kształcenia i rozwoju psychicznego dziecka zabawa pełni funkcję podstawową.
W wychowaniu przedszkolnym aktywność działań stanowi pośrednią drogę
kierowania rozwojem zdolności wychowanków. Dzięki zabawie dziecięcy rozwój
21.	A.I. Brzezińska, M. Bątkowski, D. Kaczmarska, A. Włodarczyk, N. Zamęcka, O roli zabawy…,
s. 5.
22. K. Sąsiadek, Zabawy paluszkowe, Poznań, 2005, s. 5.
23. I. Borawska, Zabawa rozwija, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 9, s. 60.
24. G.E. Skonieczna, Czy to jest tylko zabawa?, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 7, s. 46.
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będzie przebiegał we właściwy sposób25. Zabawa pozwala dziecku na ukazanie
w niej samego siebie, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, rozwija wyobraźnię, uczy
koncentracji, myślenia. Zabawy, które są prowadzone przez nauczyciela przedszkola
według określonego pomysłu sprawiają, że dzieci bardzo chętnie i często w nich
uczestniczą, są skupione, posłuszne, zdobywają nową wiedzę, ćwiczą uwagę.
Zabawa dziecięca powinna być nie tylko narzędziem w osiąganiu celów programowych przedszkola. Podczas wykonywania zabaw muszą pojawić się takie
elementy, jak: aktywność, zainteresowanie, czynne uczestnictwo, swoboda, a także
czas na odpoczynek i relaks26. Rozwój dzieci przebiega indywidualnie dla każdego
z nich. Zadaniem nauczyciela jest wspieranie rozwoju każdego dziecka27. Ważnym
elementem w procesie wychowania przedszkolnego jest to, aby nauczyciel umiał
rozumieć oraz dostrzegać swoje emocje, w celu skutecznej pracy ze swoimi wychowankami. Poprzez swoje zachowanie powinien być wzorem do naśladowania,
wtedy łatwo osiągnie zaufanie swoich podopiecznych.
Zabawa jako potrzeba każdego dziecka jest bardzo ważnym przejawem jego
aktywności i wpływa na wszechstronny rozwój dziecka28. Zabawa w okresie dzieciństwa spełnia następujące funkcje:
– Profilaktyczną, która ma na celu zapobieganie ograniczeniom, wykluczeniom
deformacjom, poprzez podejmowanie przez dzieci trudnych czynności rozwijająco- usprawniających;
– Kompensacyjną, pozwalającą na wyrównywanie niepowodzeń, poprzez podejmowanie właściwych działań;
– Terapeutyczną, która rozładowuje napięcie, mające miejsce w różnych kontekstach i sytuacjach oraz umożliwia korygowanie niepopularnych zachowań,
sprawdzenie swojej mocy29.

25. B. Gruca, Przedszkole źródłem aktywności dziecięcej, „Edukacja i Dialog” 2003, nr 7, s. 10.
26.	E. Mendyk, Zabawa dziecka przejawem jego własnej aktywności, „Wychowanie w Przedszkolu”
1999, nr 3, s. 185-186.
27.	E. Skwarka, Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolaków, „Wychowanie w Przedszkolu”
2010, nr 5, s. 48.
28.	N. Ożadowicz, M. Rękosiewicz, Pobawmy się! Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym,
„Remedium” 2011, nr 6 (220), s. 4.
29. D. Waloszek, Zabawa w dzieciństwie…, s. 649-650.
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Najważniejszą funkcją, jaką posiada zabawa jest jej bezpośredni związek z rozwojem człowieka i kulturą we wszystkich jego zakresach i aspektach.
Zabawa poprzez pełnione funkcje dostarcza dzieciom wiele zadowolenia, wielu
wrażeń, umożliwia dzieciom bawiącym się doznawanie nowych, ciekawych przygód. Zabawa jest nauką, odpowiednią do poziomu rozwoju dziecka30. Nauka dla
dzieci jest to zarówno działanie, jak i myślenie.

Rodzaje zabaw
W okresie przedszkolnym zabawa wraz z rozwojem dzieci przybiera różne formy
i rodzaje. To, jaką zabawę dziecko wybiera, jest powiązane z jego środowiskiem
wychowawczym oraz z poszczególnymi etapami indywidualnego rozwoju każdego
z dzieci.
Pierwszy podział zabaw uwzględnia ilość osób uczestniczących w zabawie i wyróżnia zabawy indywidualne, grupowe i zbiorowe. W zabawach indywidualnych
bierze udział tylko jeden uczestnik. Wykonywanie tych zabaw nie wymaga obecności osób trzecich zaangażowanych w zabawę. Do tych zabaw można zaliczyć
pasjanse, gry komputerowe, gry planszowe np. samotnik, oglądanie telewizji oraz
indywidualne hobby dzieci: malowanie, jazdę na rowerze, jazdę na hulajnodze itp.
Kolejną grupę zabaw stanowią zabawy grupowe, w których bierze udział grupa
osób. Relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami są relacjami twarzą w twarz,
dzięki czemu uczestnicy mogą się ze sobą dobrze poznać. Zasady charakterystyczne dla grupy mogą być przyjęte tylko na czas zabawy bądź na stałe. Zabawy te
pozwalają na osiąganie łatwych kontaktów w nowej grupie. W zabawach zbiorowych uczestniczy większa liczba osób. Osoby te nie znają się, choć znajdują
się w tym samym miejscu. Zabawa ta nie ma mocy integrowania autentycznego
zbiorowości jej uczestników, w sensie tworzenia wspólnoty oraz nie polega ona
na wzajemnych relacjach. Przykładem mogą być widzowie podczas artystycznych
występów, pokazów mody czy meczu piłki nożnej. Jest to nastawiony na odbiór
bierny rodzaj zabawy. Jeżeli nawet osoby bawiące się są uczestnikami działań, to

30.	D. Braun, R. Greine, Zabawy rozwijające logiczne myślenie: nowe propozycje dla przedszkoli,
Kielce 2003, s. 12.
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jednak nie są ich organizatorami i twórcami31. Zabawy indywidualne i grupowe
są charakterystyczne dla okresu dziecięcego, natomiast zabawy zbiorowe bardziej
odpowiadają osobom dorosłym.
Drugi podział zabaw wiąże się z istotą zabawy i główną formą aktywności dzieci
i wyróżnia głównie zabawy: manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe,
konstrukcyjne, badawcze oraz zabawy w teatr.
Zabawy manipulacyjne polegają na badaniu przedmiotów i manipulowaniu nimi.
Dzieci wkładają różne przedmioty do ust, przesuwają je po stole, potrząsają nimi,
zrzucają je na podłogę itp. Polegają one na wykonywaniu ruchu powtarzającego
się z wykorzystaniem przedmiotów, na przykład ciągnięcie zabawki czy toczenie piłki lub bez użycia przedmiotów np. oglądanie rączki. Zabawy te towarzyszą
głównie małym dzieciom w pierwszych latach ich życia. Istnieją różnego rodzaju
manipulacje, wspomagające rozwój dzieci. Przykładem może być tutaj budowanie
ciągu z nakrętek o różnych wzorach, wielkościach i kolorach, co daje możliwość
kształtowania myślenia, liczenia, jak i pamięci u dzieci32. Zabawy manipulacyjne
mają wpływ na umysłowy rozwój dziecka.
Kolejny rodzaj zabaw to zabawy tematyczne, w których dzieci wymyślają sobie
dany temat czy sytuację i wykonują swoje role, stwarzają wymyśloną sytuację podczas zabaw w dom, w lekarza, w sklep, itp. Bawiące się dzieci rozdzielają pomiędzy
siebie role i udzielają sobie nawzajem informacji, jak odgrywać daną rolę. Zabawy te polegają na naśladowaniu zachowań innych osób, głównie osób dorosłych,
rodziców, w sytuacjach przez siebie wyobrażonych. Ważne znaczenie ma tutaj
wyobraźnia dziecka, która pracuje bardzo intensywnie, gdzie na przykład pudełko
oznacza skrzynię pełną złota. Dziecięce zachowania wobec zabawki są takie, jakby
dana zabawka posiadała naprawdę właściwości jej przypisane. Wyobraźnia dziecka
jest tutaj głównym przewodnikiem w kreowaniu i tworzeniu tych zabaw33. W odgrywaniu roli przez dzieci, która polega na naśladownictwie osoby autentycznej
dzieci odzwierciedlają wzorce z otaczającej ich rzeczywistości, którą ulepszają.
31. J. Truskolaska, Osoba i zabawa…, s. 61-62.
32.	M. Liberadzka, Zabawy manipulacyjne w początkach matematyki, „Wychowawca” 2010, nr 6,
s. 14.
33.	K. Appelt, Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] A.I. Brzezińska (red.),
Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2005, s. 101.
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W sposób nowy, ale tak, aby podobieństwo i realność były identyczne do obserwowanego wcześniej wzorca. Ich sposoby naśladownictwa są dobrze przemyślane
i nie odbiegają od prawdziwego wzorca. Zabawy te zazwyczaj dotyczą większej
liczby osób bawiących się.
Zabawy dydaktyczne wymagają od dzieci szczególnego wysiłku umysłowego,
są to więc zabawy intelektualne. Dydaktyczna zabawa zgodnie ze wzorem opracowanym przez dorosłych, prowadzi do rozwiązania jakiegoś zadania. Zabawy
te zalicza się do skutecznych i ważnych form aktywizacji uczniów na szczeblu
najniższych klas, ponieważ odpowiadają one najbardziej właściwościom psychiki
dziecka w młodym wieku34. Dydaktyczne zabawy dzieci, nazywane także zabawami
percepcyjnymi, mogą mieć praktyczny charakter, dotyczący głównie aspiracji dzieci
przedszkolnych wraz z elementami aktywizującymi np. robienie zakupów, gdyż
każda zagadka budzi wśród dzieci duże zainteresowanie35. Zabawy dydaktyczne
polegają głównie na rozwijaniu intelektu dzieci. Do zabaw tych możemy zaliczyć
krzyżówki, różnego rodzaju układanki, rebusy. Dydaktyczne zabawy wzbudzające
zainteresowanie u dzieci bez problemu będą miały wpływ na rozwój ich mowy
i procesów myślenia.
Zabawy ruchowe opierają się głównie na ruchu czyli wysiłku fizycznym dziecka.
Jednym z kryteriów przy wyodrębnianiu zabaw ruchowych jest ich zawartość, treść
ruchowa czyli zakres i rodzaj ruchów, jakie dziecko wykonuje, a także stopień
i siła koordynacji. Na podstawie powyższego kryterium wyróżnia się zabawy: na
czworakach, rzutne, bierne, zabawy skoczne wraz ze śpiewem36. Zabawy ruchowe
są to zabawy orientacyjno-porządkowe, których celem jest wyrobienie orientacji
przestrzennej, czyli zapamiętanie miejsca, jakie dziecko zajmuje w grupie oraz odpowiednie poruszanie się37. Stymulacje ruchowe pozwalają dzieciom na utrzymanie
aktywności fizycznej stosowanej głównie za pomocą zabaw. Zabawy te rozwijają
potrzebę ruchu dzieci, który w okresie przedszkolnym jest niezbędny dla prawidłowego ich rozwoju i funkcjonowania. Zabawa ruchowa wymaga od biorących
34. L. Łukasik, T. Cyran, Gry i zabawy dydaktyczne, „Życie Szkoły” 2002, nr 5, s. 307.
35. Z. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa 1990, s. 6-7.
36.	M. Kowalik-Olubińska, Zabawy ruchowe i ich rola w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
„Wychowanie na co Dzień” 1998, nr 12, s. 19.
37. H. Trawińska, Zabawy rozwijające dla małych dzieci, Warszawa 2006, s. 19.
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w niej udział uczestników częstych zmian miejsca, adekwatnie do obowiązujących
reguł38. Zabawy te pozwalają na dostosowanie się dzieci do obowiązujących w nich
zasad i norm. Bawiące się dzieci zazwyczaj współzawodniczą ze sobą.
Zabawy konstrukcyjne dzieci w okresie przedszkolnym zazwyczaj polegają na
konstruowaniu, budowaniu, majsterkowaniu. Konstruowanie przez dzieci swoich
budowli nie jest oparte praktycznie na samym procesie np. przenoszenia, rozdzierania, przesypywania, lecz starają się one ukierunkowywać je na uzyskanie konkretnego wytworu. Poprzez techniczną działalność dzieci nabywają cechy pożądane
zarówno w czasie nauki, jak i w przyszłej pracy39. Dzieci oddziałują na przedmioty
i materiały zmieniając ich ułożenie dotychczasowe bądź postać, a tym samym naśladując czynności wykonywane przez dorosłych. Zabawy konstrukcyjne polegają
na budowaniu, konstruowaniu danej rzeczy według własnego pomysłu dzieci. Do
zabaw tych można zaliczyć budowanie wieży z klocków, lepienie z plasteliny czy
modeliny, składanie układanek bądź też konstruowanie innych przedmiotów czy
obiektów według określonego wzoru.
Z kolei zabawy badawcze służą rozwijaniu sprawności umysłowej dziecka, jego
zainteresowań oraz wzbogacaniu wiedzy o świecie, który go otacza. Istotną rolę
odgrywa tutaj intuicja dziecka, zaś przeciwstawianie z rzeczywistością pozwala na
poznawanie świata. Zabawa badawcza, jak każda inna zabawa, jest działalnością
bezinteresowną, nie jest ważny dla dziecka rezultat ani materialny efekt, lecz samo
działanie, które do niego doprowadziło. Zabawy badawcze dostarczają dziecku
niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy
i zjawisk. Ma to doprowadzić do nowych doznań, zebrania nowych doświadczeń
i tym samym poznania nie znanych jeszcze właściwości przedmiotów i zjawisk40.
W zabawie badawczej ważne jest dla dziecka gromadzenie doświadczeń, wiadomości i odkrywanie wiedzy o świecie oraz doskonalenie umiejętności korzystania
i posługiwania się nowymi przedmiotami oraz doznawanie przyjemnych przeżyć
intelektualnych i estetycznych. Najistotniejszym momentem przebiegu działania
w zabawie badawczej są skutki, czyli zmiany następujące w strukturze i właściwo38.	Z. Czaplicki, Kształcąca i wychowawcza funkcja zabaw i gier ruchowych, „Wychowanie w Przedszkolu” 1994, nr 9, s. 541.
39. J. Truskolaska, Osoba i zabawa…, s. 117.
40. H. Szeliga, Zabawy badawcze, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 3, s. 29.
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ściach przedmiotu oraz zmiany w strukturze i właściwościach organizmu, a szczególnie w mózgu. Zabawy te wpływają na umysł dzieci. Zabawa badawcza związana
jest ze wzrostem sprawności psychomotorycznych. W zabawie tej dziecko zaczyna
dostrzegać związki, relacje między przedmiotami, zjawiskami41. Dzięki zabawom
badawczym dziecko doskonali swoją orientację w świecie, rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, odbiera nowe wrażenia estetyczne, doznaje satysfakcji, zaspokaja podstawowe uczucia związane z realizacją potrzeby działania
Zabawy w teatr u dzieci w okresie przedszkolnym są dla dziecka źródłem jego
twórczości, która jest najważniejszym celem jego rozwoju. Zabawa w teatr polega na przyjmowaniu różnorodnych postaci. Dzieci biorą na siebie obowiązek
odgrywania różnych ról. Zabawy te mogą mieć charakter planowy, okazjonalny
lub spontaniczny42. To praktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których
uczestnicy poznają teatr od podstaw. Nauczyciel, wykorzystując metodę pedagogiki
zabawy, uczy dzieci, jak wyraziście zbudować postać teatralną, sprawdzić działanie
gestu scenicznego, rekwizytu, wcielić się w ulubionych bohaterów, komponując dla
nich odpowiedni kostium z tego, co jest dostępne. Dzieci wchodzą w role, ale też
zajmują miejsce publiczności, stając się wnikliwymi i zaangażowanymi widzami
teatralnymi43. Dzieci, skupiając się na zadaniu, jakim jest dobre odegranie roli, nie
myślą o rzeczywistości, co pozwala im na zapomnienie o różnych nieprzyjemnościach, niepokojach, lękach. Ponadto, zabawy w teatr poszerzają wiedzę dzieci na
temat otaczającego ich świata, wpływają na ich rozwój intelektualny, ćwiczą pamięć.

Podsumowanie
Zabawa to czynność towarzysząca wszystkim ludziom przez całe ich życie, mająca
swoje szczególnie znaczenie w okresie dzieciństwa. Dzieci bardzo chętnie spędzają
swój czas na zabawie indywidualnej czy też z partnerami. Bawiącym się dzieciom
towarzyszą głównie pozytywne emocje i uczucia. W zabawie dzieci uczą się współdziałania w grupie, zapoznają się z nową wiedzą, uczą się pokory, wytrwałości,
przezwyciężania stojących im na drodze przeszkód. Zabawa bez wątpienia wpływa
41. B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Kraków 2001, s. 19.
42.	B. Dymara, Zabawa, radość i szczęście w literaturze i życiu dzieci, młodzieży, dorosłych…, s. 7577.
43. D. Juśko, Bawimy się w teatr, „Wychowanie w Przedszkolu” 1997, nr 6, s. 379.

94

Alina Maria Basak

na wszechstronny rozwój dziecka, a mianowicie dziecko bawiąc się poprzez swoją
wyobraźnię wyraża swoje emocje, uczucia, pragnienia. Zabawa rozwija twórcze
zdolności dzieci, myślenie, uczy nawiązywania więzi nie tylko wśród rówieśników,
ale także w otaczającym je świecie. Uczy akceptacji, tolerancji, samodzielności,
wpływa na wyobraźnię, rozwój fizyczny, a także uczy sposobu komunikacji z innymi ludźmi. Oddziaływanie zabawy w dzieciństwie jest indywidualne dla każdego
dziecka i dotyczy różnych faz jego rozwoju.

Streszczenie
Zabawa jako potrzeba egzystencjalna dziecka
Zabawa to potrzeba każdego dziecka w okresie dzieciństwa. Gromadzenie wiedzy przez dziecko o świecie, który go otacza jest zdobywane w sposób naturalny
poprzez zabawę, która jest mu najbliższa. Zabawa wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Dziecko bawiąc się poprzez swoją wyobraźnię wyraża swoje emocje,
uczucia, więzi, pragnienia. Wpływa ona na samopoczucie bawiących się dzieci.
Rozwija twórcze zdolności dzieci, myślenie, uczy nawiązywania więzi nie tylko
wśród rówieśników, ale także w otaczającym go społeczeństwie. Uczy akceptacji,
tolerancji, samodzielności, wpływa na emocje, wyobraźnię, rozwój fizyczny, a także
uczy sposobu komunikacji z innymi ludźmi.
Słowa kluczowe: zabawa, dziecko, potrzeba, rozwój.

Summary
Fun as an existential need of the child
Fun is the need of every child in childhood. Accumulation of knowledge about the
world that surrounds the child is acquired naturally through play, which is closest
to him. Fun affects the versatile development of the child. While playing the child
expresses his emotions, feelings, relationships, desires using imagination. It affects
the well-being of playing children. It develops thinking and creative abilities in
children and teaches to establish ties not only among peers but also in the surrounding society. It teaches acceptance, tolerance, self-reliance, it affects emotions,
imagination, physical development, and also teaches how to communicate with
other people.
Keywords: fun, child, need, development.
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Filozofia work-life balance jako istotny
element zarządzania potencjałem ludzkim
w organizacji
Piotr Oleksiak1

Wstęp
Obecne przemiany gospodarczo-społeczne charakteryzują się dużą dynamiką i złożonością różnego rodzaju procesów zarówno wewnątrz przedsiębiorstw, jak i na
ich zewnątrz np. na rynku pracy. Z jednej strony mamy do czynienia ze starzeniem
się społeczeństwa (kurczeniem się zasobów pracy) czy ze wzrostem niepewności
zatrudnienia. Z drugiej strony utrzymanie się firmy na rynku (jej przyszły rozwój)
jest zależne przede wszystkim od jej zasobów ludzkich, które to powinna efektywnie
wykorzystywać i jednocześnie o nie odpowiednio dbać [realizując zróżnicowane
potrzeby i oczekiwania pracowników). Z racji tego każda organizacja powinna
nie tylko dbać o zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, ale
także być świadoma, iż pracownik posiada swoje życie osobiste (rodzinne), które
to będzie wywierało istotny wpływ na jego motywację do pracy czy karierę zawodową. Odzwierciedleniem powyższej świadomości ze strony przedsiębiorstwa
jest podejmowanie działań w kierunku zapewnienia zatrudnionym pracownikom
równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem osobistym (work-life balance). Realizacja programów w tym zakresie, oprócz wyżej wymienionej motywacji,
sprzyja większej identyfikacji pracownika z firmą, ograniczaniu stresu czy ryzyka
wypalenia zawodowego, zmniejszeniu niepewności zatrudnienia. Natomiast dla
firmy to chociażby tworzenie na rynku pracy jej pozytywnego wizerunku, który
będzie skutkował napływem do niej wartościowych kandydatów do pracy.

Pojęcie, elementy i znaczenie work-life balance
Pojęcie równowagi praca – życie (work-life balance) można zdefiniować jako zachowanie zdrowej harmonii pomiędzy życiem zawodowym i życiem rodzinnym

1.	Dr Piotr Oleksiak, adiunkt, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
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(towarzyskim, czasem przeznaczonym na wypoczynek) zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym2.
Istnieje wiele zalet wdrażania programów praca – życie zarówno w ujęciu makroekonomicznym jak i ujęciu mikroekonomicznym. Ilustruje to poniższa tabela.
Tabela 1. Korzyści dla pracodawcy, pracownika oraz bariery wdrażania programów
praca – życie
Korzyści dla pracodawcy

Korzyści dla pracownika

Bariery

• stabilizacja struktury
zatrudnienia w przedsiębiorstwie
• ograniczenie kosztów naboru nowych pracowników
• wzmocnienie motywacji
pracowników
• poprawa produktywności
pracy
• ochrona inwestycji w pracownika
• redukcja wskaźnika
absencji
• łagodzenie trudności wynikających z przerw w pracy
z powodów osobistych
• ułatwienie naboru nowych
pracowników
• budowa pozytywnego
wizerunku firmy na rynku
pracy

• łagodzenie konfliktu praca
– życie osobiste/rodzinne
• ułatwienie godzenia
obowiązków zawodowych
z rodzinnymi
• redukcja stresu
• ograniczenie obaw o utratę
miejsca zatrudnienia
• większa motywacja do
pracy
• ochrona nabytych kwalifikacji

• postawy pracodawców (firma nie ma
obowiązku wspierać
pracowników)
• trudności dla małych i średnich firm
• konieczność
dostosowania organizacji pracy
• koszty beneficjów
• opór pracowników
nieobjętych pomocą
• brak współpracy
stron negocjujących

Żródło: B. Balcerzak-Paradowska, Ocena kierunków zmian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [w:] Równowaga praca–życie–rodzina, C. Sadowska-Snarska (red.),
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Polsce, Białystok 2008, s. 24.

2.	M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE,
Warszawa 2014, s. 452
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Jednakże należy pamiętać także o obszarach (na których koncentruje się zainteresowanie badaczy odnośnie równowagi pomiędzy pracą a życiem) identyfikacji czynników, które wpływają na zwiększenie ryzyka pojawienia się konfliktu pomiędzy
pracą a życiem osobistym pracownika. Zaliczyć można do nich przede wszystkim3:
– Zbyt silne zaangażowanie w pełnioną rolę zawodową lub rodzinną - osoby zbyt
mocno zaangażowane w daną rolę z reguły są nią poznawczo zaangażowane;
– Brak wsparcia społecznego – zaburzenia równowagi pomiędzy pracą a życiem
są zwykle wynikiem braku wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego czy
informacyjnego ze strony przełożonego, współpracowników czy członków
rodziny;
– Miejsce zatrudnienia – określone cechy miejsca pracy mogą utrudniać osiągnięcie równowagi praca – życie, np. niski poziom autonomii w wykonywaniu
zadań czy zbyt długie godziny pracy;
– Niejasność i przeciążenie pełnionych ról (zawodowych, rodzinnych) - niejasność pełnionej roli polega na tym, iż jednostka nie posiada odpowiedniej
wiedzy na temat swoich obowiązków czy oczekiwań wobec niej. Z kolei przeciążenie rolą zwykle zachodzi wtedy, gdy osoba ma do wykonania wiele prac,
a jednocześnie nie dysponuje wystarczająca ilością czasu aby te zadania zrealizować;
– Rodzina – zwykle różnego rodzaju napięcia w łonie rodzinnym oddziałują na
życie zawodowe. Chodzi tu o np. posiadanie większej ilości dzieci, opieka nad
licznymi członkami rodziny czy jednoczesna praca obydwojga małżonków;
– C echy osobowości jednostki – pewne uwarunkowania osobowości mogą
wpływać na zaburzenia powyższej równowagi. Należą do nich np. wysoka
neurotyczność (podatność na negatywne emocje, leki, nadmierna pobudliwość), niska samoocena (małe przekonanie, iż można tak sterować swoimi
zachowaniami aby realizować określone zadania), ugodowość (negatywne
nastawienie do innych ludzi) czy pracoholizm.
Konsekwencjami zaistnienia powyższych czynników są dysfunkcje w funkcjonowania społeczeństwa, przedsiębiorstw czy pracowników.

3.	Równowaga między życiem prywatnym a pracą Work-Life Balance, https://badaniahr.pl/rownowaga_miedzy_zyciem_prywatnym_a_praca_work_life_balance, pobrano 31.08.2015 r.
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Tabela 2. Konsekwencje braku równowagi praca – życie

Dla społeczeństw
w skali makro

Dla organizacji
gospodarczych

• malejąca liczba urodzeń
odraczanie narodzin pierwszego dziecka
• rosnąca liczba rozwodów
• rosnąca liczba rodzin
niepełnych
• rosnące nierówności
społeczne
• bezrobocie
• rosnąca zapadalność na
choroby serca, raka i neurologiczne
• niedostateczna opieka
nad dziećmi i osobami
starszymi
• rosnąca sfera patologii
wśród nich

• absencja
• wzrost fluktuacji; utrata
inwestycji w kapitał
ludzki
• mniejsze zaangażowanie
w proces pracy
• stres
• mniejsza koncentracja
w miejscu pracy
• gorsza jakość w pracy
i mniejsza wydajność
• gorsze relacje z klientami
• mniejsza kreatywność
i innowacyjność

Dla pracowników,
a także dla
bezrobotnych
i wykluczonych
• stres
• konflikty w rodzinie
• gorsza opieka nad
dziećmi
• rozwody
• alkoholizm
• narkomania
• uzależnienie od
nikotyny
• zaburzenie łaknienia
• brak poczucia
bezpieczeństwa rodzinnego i pracy

Źródło: S. Borkowska, O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska–Polska, [w:] S. Borkowska,
Programy praca–życie a efektywność firm, IPIPS, Warszawa 2003, s.16.

Istnieje szereg różnorodnych instrumentów, które mogą być stosowane w ramach
programów praca – życie w przedsiębiorstwach. Komisja Europejska zalicza do
nich4:
– Różne formy organizacji pracy i czasu pracy, np. zatrudnienie w niepełnym
wymiarze czasu pracy, elastyczne godziny pracy, umowy o dzieło i umowy
zlecenia, telepraca, praca w domu, jobsharing (dzielenie się pracą);
4.	Reconciliation of work and private life: A comparative review of thirty European countries, European Commission Directorate — General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Unit G.1, Office For Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005, s.
25.
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– Urlopy oraz zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy udzielane z powodu

obowiązków rodzinnych;
– Różne formy świadczeń dla pracowników korzystających z różnych form opieki

nad członkami rodziny życiowo niesamodzielnymi np. dzieci, osoby niepełnosprawne czy osoby starsze;
– B onusy pracownicze przyznawane w związku z koniecznością pogodzenia
wykonywanych zadań w firmie z obowiązkami rodzinnymi w sytuacji wysokich
wymagań stawianych przez pracodawcę.

Work-life balance w opinii pracowników i polityce
personalnej firm
Z badań realizowanych na polskim rynku pracy generalnie wynika iż polscy pracownicy coraz bardziej interesują się zachowaniem równowagi pomiędzy życiem
zawodowym a osobistym.
Z badań przeprowadzonych przez Randstad Award5 odnośnie opinii i oczekiwań
pracowników wynika iż już 43% ankietowanych uważa, iż jest to istotny element,
decydujący o wyborze pracodawcy. Jednocześnie jednak aż 2/3 badanych twierdzi,
iż godzenie życia zawodowego i osobistego jest utrudnione z powodu zbyt dużego
obciążenia pracą (odpowiadają tak zarówno kobiety jak mężczyźni, osoby starsze
i młodzi, pracownicy produkcyjni i kadra kierownicza). Obok wymieniania dużego
obciążenia pracą jako czynnika wywołującego zaburzenie równowagi praca – życie
ankietowani wskazywali także na – konieczność pracy w weekendy i wieczorami
(53%), zbyt dużą presję czasu (51%) czy obarczanie zbyt dużą ilością godzin nadliczbowych (48%). Jednym z elementów osiągania równowagi praca – życie jest czas
dojazdu do pracy – z badań wynika, iż respondentom dojazd do pracy zajmuje
30 minut w jedną stronę (akceptowalny czas pracy dla ankietowanych wyniósł 45
minut (41%) czy ponad godzinę (36%). Rozpatrując ten element bardziej szczegółowo, okazało się, że więcej czasu na dojazdy są w stanie poświęcić mężczyźni oraz
osoby na stanowiskach kierowniczych. Natomiast mniej czasu skłonne są poświęcić
kobiety oraz osoby na niższych stanowiskach w hierarchii firmy. Ponadto w wyni-

5.	Cenimy równowagę praca-dom, http://nf.pl/kariera/coraz-bardziej-cenimy-rownowage-pracadom,,47060,171, pobrano 31.08.2015 r.
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kach badania uwidocznił się taki aspekt, iż osoby starsze i zajmujące stanowiska
produkcyjne uważają, iż pracodawca wywiera na nich zbyt dużą presję psychiczną
w celu wykonania danego zadania. Z kolei osoby lepiej wykształcone, pracujące
w biurach, na stanowiskach kierowniczych położyły nacisk na odczuwanie stresu
związanego z pracą już po wyjścia z niej.
Z kolei z badań „Philips index 2010 – jakość życia Polaków”6 wynika, iż stres dla
90% badanych osób jest istotnym czynnikiem zakłócającym równowagę miedzy
życiem osobistym a zawodowym. Przyczyna tego stresu zdaniem ankietowanych
to przede wszystkim możliwość utraty pracy. Jednocześnie dla ponad połowy respondentów najlepszą formą odstresowania jest oglądanie telewizji w rodzinnym
gronie. Powyższy stres dotyka częściej kobiet niż mężczyzn.
Z innych badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach z terenu Dolnego
Śląska7 wynika także, iż działania podejmowane przez pracodawców w zakresie
godzenia życia zawodowego i rodzinnego są generalnie zbieżne z większością oczekiwań pracowników. Należy zaznaczyć, iż żadna z badanych firm nie wprowadzała
w sposób formalny programów „praca – życie – równowaga”, ale podejmowały one
działania w kierunku zapewnienia odpowiedniej jakości pracy i życia pracowników
(w ramach strategii rozwojowej firmy i jej polityki personalnej). Z reguły działania
te polegały na – ruchomym czasie pracy, pomocy w przypadku wypalenia zawodowego czy stresu (zmiana organizacji pracy, porady lekarza specjalisty, udzielanie
urlopu), pomocy dla pracowników posiadających dzieci (elastyczny czas pracy,
świadczenia z funduszu socjalnego, dopasowanie urlopu do potrze pracownika),
urlopach szkoleniowych, wolnych piątkach dla pracownika studiującego zaocznie,
finansowaniu zajęć sportowych czy też tworzeniu pomieszczeń do wypoczynku
dla pracowników. Z drugiej strony jednak tylko część firm analizowała środowisko
pracy pracownika pod kątem czynników mogących negatywnie wpływać na jego
życie pozazawodowe.
6.	Czy umiesz osiągnąć pełną równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, http://lifementor.pl/czy- umiesz-osiagnac-pelna-rownowage-miedzy-zyciem-prywatnym-i-zawodowym/,
pobrano 31.08.2015 r.
7.	Wyniki prac zespołu projektowego dotyczące równowagi praca – życie w praktyce przedsiębiorstw
Dolnego Śląska, http://www.zpds.com.pl/Rozmowy%20z%20pracodawcami.pdf, pobrano
31.08.2015 r.
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W ramach powyższych badań zapytano także pracowników badanych przedsiębiorstw o ich opinie w sprawie równowagi pomiędzy pracą a życiem. Z ich
odpowiedzi wynika, iż ponad połowa badanych respondentów uważa, że równowaga praca – życie w ich przypadku nie jest zachowana. W około 40% odpowiedzi
praca zawodowa ma duży wpływ na planowanie rodziny. Największy wpływ na
zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym ma – właściwa atmosfera w miejscu pracy, dobra i spokojna atmosfera w domu rodzinnym, praca
w ustalonym regulaminem pracy zakresie czasowym oraz precyzyjne planowanie
czasu prywatnego. W praktyce respondenci uważają, iż brak równowagi między
pracą a życiem objawia się głównie poprzez – zmęczenie, brak czasu na załatwianie
spraw osobistych, konflikty w rodzinie oraz brak motywacji do pracy. Według przebadanych pracowników rozwiązania, które zwiększyłyby osiągnięcie równowagi
praca – życie to – elastyczny i zadaniowy czas pracy oraz pomoc ze strony firmy
w opiece nad dziećmi. Aż 35% badanych pracowników uważa, iż nie potrzebuje
żadnej pomocy ze strony firmy w tym zakresie8.
Problematyka równowagi pomiędzy pracą a życiem jest także przedmiotem
badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy Głównego Urzędu
Statystycznego (przeprowadzanych w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności).
Według OECD polscy pracownicy zajmują drugie miejsce pod względem ilości czasu spędzanego w pracy, a 7,5% pracowników pracuje ponad 50 godzin tygodniowo. Ponad połowa pracowników przyznała w badaniu, iż myśli w domu
o obowiązkach zawodowych. Do pozytywnych wyników badania należy zaliczyć
to, iż ilość czasu poświęcanego na obowiązki rodzinne wyniosłą 15 godzin na dobę
co jest zbliżone do średniej dla wszystkich krajów biorących udział w badaniu9.
Z kolei GUS w swoich badaniach10 zajął się problematyką łączenia obowiązków
rodzinnych z aktywnością zawodową na rynku pracy. Wyniki badań wskazały na

8. Tamże.
9.	Work-life balance – idea, którą warto się zainteresować, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/
typ.1/kategoria_glowna.21/wpis.652, pobrano 31.08.2015 r.
10.	Badanie zostało przeprowadzone w II kwartale 2010 r. i było skierowane do osób pomiędzy
15 a 64 rokiem życia.
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to, iż 87% pracowników najemnych11 ma stałe godziny rozpoczęcia i zakończenia
dnia pracy. Rezultatem takiej sytuacji jest brak elastyczności w kreowaniu swoich
godzin pracy, a co za tym idzie dopasowaniu ich do życia rodzinnego. Tylko 6%
przebadanych respondentów zadeklarowało posiadanie stałej liczby godzin pracy
w ciągu dnia przy możliwości nieznacznych przesunięć godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Także niewielka cześć badanych pracowników, bo 4,6% miała do
przepracowania określoną liczbę godzin w ciągu miesiąca przy braku ustalonego
czasu pracy w ciągu poszczególnych dni. Za najbardziej swobodną formę realizowania obowiązków zawodowych uznano indywidualne ustalanie własnego planu
pracy, bez formalnych ograniczeń ze strony pracodawcy (w tę kategorię włączono
także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych). Taki plan pracy jest
możliwy w przypadku 1,6% badanych osób. Powyższe wyniki badań dotyczyły osób
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast wśród zatrudnionych
w niepełnym wymiarze aż 30% osób korzysta z form elastycznej organizacji pracy.
Jeśli chodzi o możliwość dostosowania godzin rozpoczęcia lub zakończenia pracy
w zależności od sytuacji rodzinnej 40% badanych uznało, że nie ma możliwości
zmiany rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy, a 38% stwierdziło, że może tak
postąpić wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Natomiast 14% pracowników nie ma
też możliwości wzięcia dnia wolnego, wykorzystania nagromadzonych nadgodzin,
odpracowania wolnego dnia we wcześniejszym lub późniejszym terminie czy też
zamienienia się ze współpracownikiem w sytuacji pracy zmianowej12.
Należy pamiętać, iż ważnym elementem oddziałującym na równowagę w życiu
zawodowym i osobistym jest godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi.
Na ważność tej kwestii wskazują wyniki badań. Przykładowo z badań13 przeprowadzonych przez Muczyńskiego i Żynela14 wynika, iż ponad 90% badanych ro11.	Są to pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym
lub u prywatnego pracodawcy.
12. Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 77-142.
13.	Wywiad był skierowany do 500 rodziców dzieci w wieku do 7 lat (przeprowadzono go na
przełomie kwietnia-maja 2006 roku w ramach projektu PIW EQUAL), które uczęszczały do
publicznych placówek opieki nad dzieckiem na terenie Białegostoku.
14.	M. Muczyński, Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako element strategii CSR w przedsiębiorstwie, s. 28-31, http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/30681469/REME_5_(2-2013)Art3.pdf, pobrano 31.08.2015 r.
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dziców uważa znaczenie godzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi w procesie
wyboru miejsca z pracy za istotny czynnik. Według nich rozwiązania sprzyjające
mniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi to – dobra
lokalizacja przedszkola (53%), wysokie zarobki (52%), łatwy i szybki dojazd do
miejsca pracy (49%), niskie opłaty za żłobek/przedszkole (30,3%), niskie opłaty za żłobek/przedszkole (30%), krótszy dzień pracy (mniej niż 8 godz.) – 24%
oraz elastyczny czas pracy (10%) i pomoc ze strony firmy w umieszczeniu dziecka
w placówce opiekuńczej (12%). Badani respondenci odnieśli się także do kwestii
form pomocy firmy dla pracowników mających dzieci. W ich opinii pomoc ta
polega przede wszystkim na – dawaniu paczek świątecznych (37%), respektowaniu
uprawnień pracowniczych (35%) czy też organizacji odpoczynku dla dzieci (21%),
niezatrudnianiu w godzinach nadliczbowych (21%) czy organizacji odpoczynku dla
dzieci i częściowemu pokrywaniu kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczej.
Natomiast rozwiązania, które sprzyjałyby pogodzeniu obowiązków rodzinnych
z zawodowymi to przede wszystkim:
– Niższe opłaty za korzystanie z placówek opiekuńczych (37% badanych osób);
– Wydłużenie godzin otwarcia placówek opiekuńczych (35%);
– Rozszerzenie liczby przedszkoli (27%).
W odniesieniu do pracodawcy, badani rodzice wymienili możliwość przesuwania
godzin pracy (elastyczny czas pracy) – 26%, partycypację pracodawcy w opłacie za
żłobek/przedszkole (refundacja pracownikowi części poniesionych opłat) – 23%
oraz możliwość wykonywania cześci pracy w domu (13%) i zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (12%).

Podsumowanie
Programy work – life balance powinny być uwzględniane w każdym nowocześnie
zarządzanym przedsiębiorstwie. Najlepiej, aby miały postać sformalizowanych dokumentów np. w drodze regulaminu czy poprzez zapisy układu zbiorowego pracy.
Aby spełniały swoje zadanie ich wejście w życie powinno być przede wszystkim
poprzedzone analizą celów rozwojowych firmy (jej poszczególnych komórek organizacyjnych) oraz analizą oczekiwań i potrzeb personelu. Programy takie powinny
być dopasowane do struktury zatrudnienia pod względem wieku, płci, wykształcenia czy sytuacji rodzinnej pracownika. Należy także konsultować je z pracow-
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nikami czy ich przedstawicielami. Rozwiązania mieszczące się w kompleksowych
programach „równowaga praca – życie” powinny dotyczyć – kształtowania kultury
organizacyjnej nakierowanej na jakość pracy i życia pracowników, stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, kształtowania bezpiecznych
warunków pracy, pomocy pracownikom w podnoszeniu kompetencji czy opiece
nad członkami rodziny, propagowania zdrowego stylu życia czy wreszcie tworzeniu
odpowiednich systemów motywacyjnych.

Streszczenie
Filozofia work-life balance jako istotny element zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki programów work-life balance jako
jednego z istotnych elementów zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji.
Dzięki wdrażaniu tego typu narzędzi firma wzmacnia więź z pracownikiem, podnosi jego poziom motywacji czy zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego. Pośrednio
wzmacnia swoją przewagę konkurencyjną na rynku poprzez zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników. Artykuł pokazuje również cechy charakterystyczne work-life balance w opinii pracodawców i pracobiorców.
Słowa kluczowe: równowaga praca-życie, zarządzanie zasobami ludzkim, pracownik, przedsiębiorstwo.

Summary
The philosophy of work-life balance as an important element of human resources management in the organization
The aim of the article is presenting the specifics of work-life balance programs, as
one of the important elements of human resources management in the organization.
With the implementation of such tools the company strengthens the bond with the
employee, raises his level of motivation and reduces the risk of burnout. Indirectly
strengthens its competitive advantage in the market by retaining the most valuable
employees. The article shows the characteristics of the work-life balance in the
views of employers and employees.
Keywords: work-life balance, human resource management, employee, company.
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Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie. Część I - Zadania
samorządu powiatowego w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego
Jacek Cheda1

Wprowadzenie
Każde państwo w swej działalności ma za zadnie spełniania określonych funkcji,
a mianowicie realizowanie funkcji zewnętrznych i wewnętrznych. Państwo podejmując zadania wewnętrzne ma na celu między innymi zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego2. Należy jednak zauważyć, że zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to jedno z najistotniejszych zadań państwa. Wynika
to z faktu, że bezpieczeństwo i porządek publiczny są wartościami chronionymi
konstytucyjnie, dlatego ochrona tych wartości leży w gestii państwa. Konstytucja
RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 w art. 2 i 7 odwołuje się do zasad demokratycznego państwa prawa. Obywatel ma zatem prawo do pieczy państwa i jego organów
w zakresie spokoju, zdrowia, życia i ochronie godności, a należyte funkcjonowanie
wspólnot samorządowych to sprawa kluczowa dla wolności i godności człowieka4.
Zadania oraz kompetencje, które dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
w państwie należą zarówno do organów władzy wykonawczej, sądowniczej, czy
ustawodawczej, przy czym większość należy do władzy wykonawczej5. Zagwaran1.	Dr Jacek Cheda, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2.	A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013,
s. 13.
3.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Konstytucją RP.
4.	B. Jastrzębski, O problemie prawa obywateli do bezpieczeństwa publicznego [w:] E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie,
Rzeszów 2008, s. 17.
5.	E. Olejniczak- Szałowska, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie powiatu. Zarys problemu, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycja a przyszłością w nauce prawa
administracyjnego, Wrocław 2009, s. 533.
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towaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmują się utworzone przez
państwo instytucje, które są wyposażone w prawno-organizacyjne instrumenty
działania. Biorąc pod uwagę fakt, iż bezpieczeństwo publiczne jest przedmiotem
działania organów administracji państwowej, możemy zdefiniować je jako pożądany stan wewnątrz państwa, gwarantujący jego istnienie i rozwój6
Niniejszy artykuł otwiera cykl trzech artykułów, których celem jest ukazanie,
jakie zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywają na
powiecie i jaką rolę w ich realizacji odgrywają komendant powiatowy policji i podległa mu komenda powiatowa policji oraz komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej i podległa mu komenda.
Celem tego, pierwszego z serii artykułu, jest przedstawienie, jakie zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywają na powiecie i jaką rolę
w ich realizacji odgrywają organy samorządu powiatowego. Przedmiotem, drugiego
artykułu będzie ukazanie, jaką rolę w ich realizacji zadań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie odgrywa komendant powiatowy policji i podległa mu komenda powiatowa policji. Przedmiotem trzeciego
artykułu będzie ukazanie, jaką rolę w ich realizacji zadań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie odgrywa komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i podległa mu komenda powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny – istota i zakres
przedmiotowy pojęć
Omówienie zadań powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego poprzedzone być musi wyjaśnieniem znaczenia dwóch pojęć: bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jest to o tyle ważne, gdyż bardzo często te dwa
pojęcia używane są zamiennie, w bardzo różnych znaczeniach, ale czy słusznie?
J. Jagielski, zauważa, że terminy takie jak: „bezpieczeństwo publiczne” czy „porządek
(spokój) publiczny” to pojęcia niedookreślone i dyskursywne, pozostawiające spory

6.	A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe,
Warszawa 2008, s. 18.
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margines dla dowolnych interpretacji7. Zauważa, że kategorie te nie były dotychczas
definiowane przez prawo pozytywne. Dlatego też, zaleca intuicyjne pojmowanie
tych kategorii: pod wyrazami: bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny ogólnie
rozumie się pewne dodatnie stany panujące w organizacji społecznej, których zachowanie gwarantuje uniknięcie określonych szkód tak przez całość organizacji, jak
i przez poszczególnych jej członków8. Termin bezpieczeństwa publicznego z góry
narzuca negatywne konotacje, związane z obawą przed jego brakiem. Niedobór
bezpieczeństwa wyraża się w relatywnie wysokim ryzyku bezprawnych zamachów
na życie, zdrowie i własność. Za stan „publicznego bezpieczeństwa” można zatem
uznać taką sytuację, w której zarówno obywatelom, jak i instytucjom państwa nie
zagląda w oczy uzasadniona groźba przemocy i innych zagrożeń ze strony jednostek
bądź grup, działających poza prawem. Skutkiem deficytu tak pojmowanego bezpieczeństwa może być zakłócenie funkcjonowania życia społecznego oraz instytucji
publicznych9. Autorem, który również wyróżnił te dwa pojęcia: bezpieczeństwo
publiczne i porządek publiczny, jest E. Ura. Według niej bezpieczeństwo publiczne
to taki stan, w którym ogółowi obywateli indywidualnie nieoznaczonemu, żyjącemu
w państwie i społeczeństwie nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie
od tego, jakie byłby jego źródła10. Dlatego też ochrona bezpieczeństwa powinna
należeć do państwa, które zakreśla jego granice, wypowiada co jest niezgodne i co
zakłóca bezpieczeństwo lub utrudnia mu funkcjonowanie11.
S. Kasznica zwracał uwagę, że różnorodne, niezmiernie liczne niebezpieczeństwa
zagrażają zdrowiu, mieniu, gospodarce człowieka, życiu jego społecznemu, dobrom
jego materialnym i duchowym. Tak szeroko rozumiane niebezpieczeństwa wiążą się
z koniecznością wykonywania zadań zapewniających bezpieczeństwo publiczne12.
W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo publiczne definiowane jest również jako:

7.	J. Jagielski, Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] M. Wierzbowski (red.)., Prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 568.
8. Tamże.
9. Tamże.
10. E. Ura, Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1974, s. 76 i n.
11. Tamże.
12. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja ..., s. 88.
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– przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami;
– braku zagrożenia dla funkcjonowania organizacji państwowej i realizacji jej
interesów, umożliwiający normalny, swobodny jej rozmów, przy czym gwarancją prawną tego stanu są właściwe normy prawne, a gwarancją instytucjonalną
– kompetencje organów państwa13.
„Porządek publiczny”, należy do tzw. pojęć nie oznaczonych, wyrażeń nieostrych,
nieostrych pojęć prawnych14. Tego typu zwroty (pojęcia nieostre) występują w każdej gałęzi prawa. Źródłem nieostrości tych pojęć używanych przez ustawodawcę
jest zamiar regulacji takich stanów faktycznych, które nie dają się opisać w sposób
dostatecznie precyzyjny, zaś próba opisania powodowałaby utrudnienie operowania
tekstami normatywnymi z powodu ich nieczytelności. Przyczyną użycia takich
zwrotów jest i to, że rozwój stosunków społecznych, gospodarczych i politycznych
następuje szybciej, zaś ustawodawstwo nie jest w stanie na te zmiany zareagować.
Użycie więc pojęć nieostrych pozwala na dostosowanie ich treści do zmieniających
się sytuacji, a tym samym na względną stabilność obowiązującego prawa. Jest to
niejako kompromisowe rozstrzygnięcie między wartością porządku prawnego
a wymuszoną przez życie koniecznością elastyczności i adekwatności rozwiązań
normatywnych. Tego typu pojęcia powinny więc być konkretyzowane przez organy
administracji w procesie stosowania prawa15.
Zdaniem S. Kasznicy porządek publiczny ma umożliwić normalny rozwój życia
społecznego, przestrzeganie określonych zasad współżycia społecznego, norm moralnych, zachowania się w miejscach publicznych, przestrzeganie czystości urządzeń
użyteczności publicznej, przestrzeganie przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, organizowania zbiórek publicznych, zgromadzeń, zakładania stowarzyszeń,
przestrzeganie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, prawa wodnego itp.16
Dlatego też porządek publiczny oznacza faktycznie istniejący układ stosunków
społecznych uregulowany przez zespół norm prawnych i innych norm społecz-

13.
14.
15.
16.
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nie akceptowanych, gwarantujący niezakłócone i bezkonfliktowe funkcjonowanie
jednostek w społeczeństwie17.
Całości dziedzin związanych z zapewnieniem porządku publicznego nie da się
wyczerpująco przedstawić. Zwrócić jednak trzeba uwagę, że jakkolwiek pojęcie
bezpieczeństwa publicznego nie jest tożsame z pojęciem porządku publicznego,
to niekiedy zakłócenia porządku mogą prowadzić do naruszeń bezpieczeństwa,
np. nieprzestrzeganie przepisów budowlanych może doprowadzić do katastrofy
budowlanej, a to stanowi naruszenie bezpieczeństwa publicznego18. Dlatego też
należy zauważyć, że istnieje pewna płaszczyzna, na której terminy te nakładają się
na siebie, często bowiem utrzymanie porządku publicznego będzie warunkowało
zarazem zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza w sytuacji, gdy utrzymanie porządku publicznego jest związane z podjęciem określonych działań przez
człowieka19. Z takimi działaniami będziemy mieli do czynienia w przypadku policji.
Dlatego, mimo zachowania podstawowych ram prezentowanych w doktrynie definicji, wartość tych pojęć wymaga nieustannej redefinicji poprzez uwzględnianie
nowych, pojawiających się różnorodnych czynników20. Jakkolwiek są to dobra
prawem chronione są jednocześnie pojęciami abstrakcyjnymi, gdyż prawo pozytywne
tych pojęć nie określa. Nie zmienia tego stanu rzeczy fakt, iż utrzymanie (ochrona)
porządku i bezpieczeństwa jest jednym z najstarszych, jeżeli nie najstarszym, zadaniem publicznym, wiążącym się ściśle z samym powstawaniem władzy publicznej21.
Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednym pojęciu: bezpieczeństwu
obywatelskiemu. Próbę konstrukcji legalnej definicji bezpieczeństwa przedstawiano
w rządowym projekcie ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o bezpieczeństwie obywatelskim (projekt nie wszedł pod obrady Sejmu). Zgodnie z nim bezpieczeństwo
obywatelskie określono jako stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w którym obywatele i ich wspólnoty nie odczuwają zagrożenia swego istnienia
ani podstawowych interesów życiowych ze względu na zapewnienie przez państwo
formalnych, instytucjonalnych i praktycznych gwarancji ochrony prowadzących
17.
18.
19.
20.
21.

A. Misiuk, Administracja …, s 18.
Tamże.
A. Misiuk, Administracja …, s. 18-19.
Tamże.
S. Pieprzny, Policja Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011, s. 65.
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do społecznie akceptowalnego poziomu ryzyka. Kolejny poselski projekt ustawy
o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, przedłożony do Sejmu
w dniu 23 marca 2006 r., a odrzucony na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 sierpnia 2006
r., nie zawierał definicji bezpieczeństwa, określał jedynie pojęcie systemu ochrony
bezpieczeństwa obywateli. Na system ten składać się miał zespół norm i gwarancji
prawnych oraz sposób zorganizowania organów władzy publicznej i osób prawnych,
stwarzających formalne i praktyczne warunki ochrony obywateli przed zjawiskami
groźnymi dla życia i zdrowia lub powodującymi straty materialne22.
Zatem w dalszej części artykułu, posługiwać będę pojęciem bezpieczeństwa
i porządku publicznego, zwłaszcza, że takimi pojęciami posługuje się ustawodawca
w ustawie o Policji. Nie będę natomiast posługiwać się pojęciem „bezpieczeństwo
wewnętrzne”, obecnie dość często używane, gdyż, o ile działania policji zawierają
się w tym pojęciu, dotyczy ono także działania podejmowane przez inne podmioty.
Część z nich określa się mianem „służby specjalne”23, a działalność tych te służby
nie stanowi przedmiotu analizy w tym artykule.

Zadania samorządu powiatowego w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
Jak już była mowa, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to zadanie państwa, a na podstawie przepisów Konstytucji RP również organów władzy
wykonawczej. Do organów władzy publicznej należą także organy samorządu terytorialnego, w tym powiatu. Takie ich usytuowanie wypracowane zostało przez
naukę prawa administracyjnego a potwierdzone w Konstytucji RP, która w art. 16
ust. 2 wskazuje, iż samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługująca mu, w ramach ustaw szczegółowych, istotną część zadań
publicznych, wykonuje w imieniu własnym i na własny rachunek24. Konstytucja
RP i zreformowana administracja wyznaczyły nowy obszar działania samorządom
i wyznaczyły nowe zadania oraz kompetencje w strukturze organów publicznych.
Preambuła do Konstytucji RP stwierdza, że ustawodawca przy rozdziale zadań
22. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja ..., s. 89.
23. A. Misiuk, Administracja …, s. 19.
24.	J. Boć (red), Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław
1998, s. 43.
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powinien kierować się zasadą pomocniczości25, a więc odpowiedzialność za sprawy
publiczne należy powierzyć tym organom, które są jak najbliżej obywatela26, przede
wszystkim gminom. Samorząd powiatu wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym27. Zadania powiatu mają więc charakter
uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do gminy. Nie występuje tam zatem
zjawisko konkurencji w wykonywaniu zadań publicznych. Taka konstrukcja nie
jest jednak pozbawiona niejasności, na które uwagę zwracał między innymi P.
Sarnecki28. Pomocną, a w konsekwencji decydującą o rozgraniczeniu zakresów
działania tych jednostek samorządowych, ma być zasada, według której zadania
powiatu nie naruszają zakresu działania gmin29. W gronie tych zadań znajdują
się także zadania w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli publicznych o charakterze ponadgminnym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym30, powiat wykonuje nie
tylko, jak już była mowa, określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także
(pkt 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Równocześnie wskazać należy tu na treść art. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie
z którym ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji
rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności
w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich

25. Preambuła do Konstytucji RP.
26.	A. Mirska, Gminna administracja bezpieczeństwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa .Wybrane zagadnienia,Warszawa 2009, s. 198.
27.	Należy zauważyć, że W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje powiatów: powiaty ziemskie, w których
skład wchodzi od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz powiaty grodzkie, będące
miastami na prawach powiatu lub gminy o statusie miasta, które wykonują zadania powiatu.
28.	P. Sarnecki, Właściwości organów terenowych w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego
w nowej strukturze lokalnych władz publicznych, Warszawa-Kraków 1999, s. 22.
29. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005, s. 82-84.
30.	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o samorządzie powiatowym.
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zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością31. Zakres
zadań powiatu w zakresie materii wynikających z art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym może być rozszerzony w drodze regulacji szczególnych.
Mając na celu poprawienie stanu bezpieczeństwa na swym terenie, samorząd
powiatowy tworzy i realizuje plany i programy, dzięki którym wzrasta także poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu. Wśród tego typu programów na
uwagę zasługują dwa najważniejsze: powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (art. 12 pkt
9b ustawy o samorządzie powiatowym) oraz powiatowy program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, tworzony w oparciu o przepisy ustawy z ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie32. Programy te uchwala
rada powiatu.

Organy samorządu powiatowego odpowiedzialne za
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Jak już była mowa, wedle przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, powiat
wykonuje między innymi zadania publiczne w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Są one realizowane bezpośrednio przez mieszkańców
(odbywa się to np. poprzez referendum lokalne), przez organy ustrojowe powiatu,
którymi są rada powiatu i zarząd powiatu, jak również przez starostę wraz z podległymi mu powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami33. Znaczną część tych zadań, na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustaw szczegółowych,
zostało przydzielone do realizacji organom samorządu powiatowego34. Szczególną
rolę wśród tych organów odgrywa rada powiatu, która jako organ uchwałodawczy
31.	J. Jendrośka, Przymus administracyjny, [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki
administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa
Leońskiego, Poznań 2009, s. 36.
32.	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. nr 180, poz.
1493 z późniejszymi zmianami.
33.	B. Bonisławska, Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego,
Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Administracja, 2(1/2012) , s. 235.
34.	Kompetencje organów powiatu w odniesieniu do komendanta powiatowego policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej omówione zostaną szczegółowo w kolejnych
dwóch artykułach cyklu.
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i kontrolny, przede wszystkim podejmuje uchwały, w których określa szczegółowe
kierunki w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.
Jak już wcześniej wspomniano, uchwala przede wszystkim: powiatowy program
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach działań kontrolnych, kontroluje zarząd powiatu, który jako organ
wykonawczy odpowiedzialny jest za realizację w/w programów. Dokonuje także
oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego powiatu.
Na mocy art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej35 rada powiatu przyjmuje od właściwego państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
przynajmniej raz w roku, informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
Może wydawać także przepisy porządkowe, które obowiązują na terenie danego
powiatu. Rola zarządu powiatu w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego nie jest eksponowana. Przede wszystkim należy zauważyć, że zarząd
powiatu jako organ wykonawczy, na zasadach ogólnych, przygotowuje projekty
uchwał oraz realizuje uchwały rady powiatu dotyczące bezpieczeństwa i porządku
publicznego; w sprawach niecierpiących zwłoki, zarząd może wydawać przepisy
porządkowe, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady36. Ustawy szczegółowe nie przewidują zbyt wielu zadań zarządu powiatu w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwrócić uwagę należy, przede wszystkim,
na treść art. 20 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych37. Na
podstawie tego przepisu, do zarządcy drogi publicznej, którym jest także powiat
i występujący w jego imieniu zarząd powiatu, należy w szczególności: wprowadzanie
ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

35.	Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami.
36. E. Olejniczak- Szałowska, Ochrona …, s. 538.
37.	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
460, 774, 870, 1336.
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Odpowiedzialność za wyniki działań całej administracji na szczeblu powiato
wym ponosi starosta, który posiada szczególną pozycję ustrojową – jest przewod
niczącym zarządu i w jego ramach działa. Kieruje on sprawami bieżącymi powiatu
oraz pełni funkcję reprezentującą powiat na zewnątrz. Zgodnie z cytowaną powyżej
ustawą o samorządzie powiatowym, do zadań starosty należy kierowanie bieżącymi
sprawami powiatu również w zakresie bezpieczeństwa i porządku. W wykonywaniu zadań odrębnych względem zarządu pełni on również funkcję kierownika
starostwa powiatowego. Nie jest jednak organem wykonawczym powiatu., nie
jest więc w świetle ustawy ustrojowej organem samorządu terytorialnego. Jednak
jest on niewątpliwie organem administracji publicznej, gdyż z urzędem starosty
ustawodawca wiąże wiele istotnych władczych kompetencji38. Dysponuje własnymi kompetencjami, które wynikają z jego pozycji prawnej jako zwierzchnika
powiatowej administracji zespolonej. Odpowiada za skutki działań własnych, jak
również powiatowych służb, nad którymi sprawuje zwierzchnictwo, gdyż starosta
jako zwierzchnik administracji zespolonej w powiecie ma wpływ na powoływanie
kierownictwa służb powiatowych, a konkretnie wydaje opinie dotyczące kandydatów do objęcia stanowisk powiatowych komendantów policji i Państwowej Straży
Pożarnej oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego. Może im również wydawać polecenia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa39. Starosta opracowuje operacyjny plan ochrony przed powodzią, jak również ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy40. Starosta również na podstawie przepisów
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej41 podejmuje działania
w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia, jeśli wystąpiły one na obszarze co najmniej dwóch gmin wchodzących w skład tegoż powiatu.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym42 uczyniła starostę
organem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe w powiecie. Do zadań staro38. B. Dolnicki, Ustrój powiatu, [w:] J. Boć, Powiat, Wrocław 2001, s. 49.
39. B. Bonisławska, Zadania …, s. 235.
40. Tamże, s. 235-236.
41.	Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. nr 62, poz. 558 z późniejszymi zmianami.
42.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami.
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sty należy: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem,
reagowaniem i suwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu. Opracowuje plan
reagowania kryzysowego, zarządza i organizuje ćwiczenia z zakresu reagowania na
potencjalne zagrożenia, przeciwdziała zdarzeniom o charakterze terrorystycznym,
odpowiada za ochronę infrastruktury krytyczne43.
Istotną pozycję posiada starosta w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
(w skrócie: KSRG). Głównym założeniem KSRG jest tworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby
można było szybko, podjąć odpowiednie działanie ratownicze, w sytuacji zagrożenia. Celem KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska poprzez:
walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi; ratownictwo techniczne; ratownictwo medyczne; ratownictwo ekologiczne44; ratownictwo chemiczne45. W tym
miejscu warto dodać, że starosta może, w przypadku bezpośredniego zagrożenia
środowiska skierować, zawierający uzasadnienie, wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie należących do jego zadań i kompetencji
działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, gdy podjęcie działań wykracza
poza zadania i kompetencje odpowiednio starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska46). W sprawach, które muszą zostać podjęte natychmiastowo, które
zagrażają bezpieczeństwu, starosta podobnie jak wójt w gminie, może podejmować
decyzje należące do kompetencji zarządu. Podobnie jak w gminie powinny być
przedstawione na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu47.
Starosta odpowiada, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 lipca 2001 o Państwowym Ratownictwie Medycznym48, za przygotowanie i zarządzanie systemem
43. E . Olejniczak- Szałowska, Ochrona …, s. 541-542.
44.	Kluczową rolę w systemie ratownictwa ekologicznego odgrywa ustawa z dnia 7 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, Dz. U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami oraz przepisy
tzw. ustaw sektorowych.
45. L. Berliński, Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną, Warszawa 2012, s. 124.
46.	Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 686, 888 z późniejszymi zmianami.
47. M. Chmaj (red.) i inni, Leksykon Samorządu Terytorialnego, Warszawa 1999, s. 275.
48.	Kluczową rolę w systemie ratownictwa medycznego odgrywa ustawa z dnia 25 lipca 2001
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. nr 113, poz. 1207 z późniejszymi zmianami.
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Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiecie. Organizuje i finansuje system powiadomienia ratunkowego, który jest jednostką która łączy KSRG i System
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pamiętać należy, że centrum powiadamiania ratunkowego zintegrowane stanowisko dyspozytorskie, co najmniej PSP
i Państwowego Ratownictwa Medycznego, będące elementem składowym Systemu
Powiadomienia Ratunkowego, przeznaczone do przyjęcia zgłoszenia alarmowego
i jego weryfikacji w celu bezzwłocznego wdrożenia procedur dysponowania służb
i podmiotów ratowniczych oraz uruchomienia innych przedsięwzięć związanych
z organizacją działań ratowniczych bądź analizą aktualnej gotowości operacyjnej. Zorganizowane centrum powiadomienia ratunkowego jest podstawowym
warunkiem koordynacji działań oraz efektywnego wykorzystania sił i środków
ratowniczych w każdym terenie, czasie oraz miejscu49. Kierownictwo nad KSRG,
należy do komendanta głównego PSP, natomiast na obszarze kraju do wojewodów
w poszczególnych województwach oraz starostów na terenie powiatów. Koordynują
oni przede wszystkim funkcjonowanie systemu, kontrolują wykonywanie zadań,
natomiast w sytuacjach kryzysowych kierują tym systemem50.
Powyższe zadania, dotyczące zarządzania kryzysowego i funkcjonowania KSRG,
starosta wykonuje za pomocą właściwej komórki organizacyjnej starostwa oraz
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.
Taki zakres kompetencji organów samorządu powiatowego, wynika z faktu, że
samorząd powiatowy wykonuje zadania za pomocą własnych organów lub wyspecjalizowane służby administracyjne stanowiące terenową administrację rządową
a oddane prawnie pod zwierzchnictwo samorządu terytorialnego51.
Należy również dodać, że szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
i porządku publicznego odgrywają także komisje bezpieczeństwa i porządku. Na
podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym tworzone są w celu
realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do ich zadań należy:
49.	D. Dygaszewicz, S. Michalczuk, Funkcjonowanie centrów powiadomienia ratunkowego, Kraków
2002, s. 145, 146-147.
50. A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa… op. cit., s.139.
51. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja …, s. 261.
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– ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
powiatu;
– opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
– przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
– opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
– opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie oceny zagrożeń porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,;
– opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;
– opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione powyżej zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art.
38a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).
Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim
miastem mogą utworzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta na
prawach powiatu oraz powiatu graniczącego z takim miastem. W takim przypadku
prezydent miasta i starosta współprzewodniczą komisji (art. 38a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym). W skład komisji wchodzi: starosta jako przewodniczący
komisji; dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu; trzy osoby powołane
przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących
przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności
osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli
samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu; dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta
powiatowego (miejskiego) policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych
przez Komendanta Stołecznego Policji. W pracach komisji uczestniczy także pro-
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kurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego(art. 38a ust. 5 ustawy
o samorządzie powiatowym).
Należy zauważyć, że działalność komisji ułatwia współpracę wszystkich podmiotów, które mają ochraniać bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze
powiatu oraz pełni funkcję ułatwiającą zarządzanie powiatowi służbami czy strażami52. Według A. Mirskiej komisja bezpieczeństwa i porządku ma pełnić rolę
fachowców, którzy mają kompetencje do wykonania zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony porządku53.

Podsumowanie
Reasumując, należy zauważyć, że kluczową pozycję w podejmowaniu działań na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnych
i ponadlokalnych odgrywa samorząd powiatowy. To na tym szczeblu samorządu
terytorialnego spoczywa największa ilość zadań o charakterze organizacyjnym
i wykonawczym. Na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustaw
szczegółowych powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
a także ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W celu realizacji tych zadań rada powiatu wyposażona została w uprawnienia do uchwalania:
powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego oraz powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Zadania te wykonują zarząd powiatu, starosta oraz podległe
mu powiatowe służby, inspekcje i straże. Szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie odgrywają także komisje bezpieczeństwa
i porządku. Jednak faktyczne działania podejmuje przede wszystkim policja i Państwowa Straż Pożarna. Komendant powiatowy policji oraz komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi im komendami powiatową policji
realizują szereg zadań zarówno wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku

52. A. Mirska, Powiatowa …, s. 190.
53. Tamże.
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o Policji54, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej55, jak
i innych ustawa z zakresu materialnego prawa administracyjnego.
Zatem jak widać, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie przestępczości i innym patologiom na poziomie lokalnym, przypisana
jest przede wszystkim wyspecjalizowanym do tego służbom oraz samorządowi
terytorialnemu. Pamiętać jednak należy, jak słusznie zauważa B. Bonisławska,
że ważną rolę w tej dziedzinie odgrywa społeczna postawa, zarówno jednostki,
jak i całej grupy społecznej zamieszkującej dany obszar, która obok działalności
wspomnianych instytucji może w znacznym stopniu przyczyniać się do przeciwdziałania przestępczości. Najlepsze efekty w każdej dziedzinie życia, w tym także
w budowaniu stabilnego i bezpiecznego społeczeństwa ma wspólna troska i wspólne
działanie tak instytucji państwowych, organizacji społecznych, jak i każdej jednostki
określonej społeczności56. Wymaga to jednak budowanie świadomości wszystkich
obywateli w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie jest to proces
prosty, gdyż w dalszym ciągu znaczna część społeczeństwa tkwi w przekonaniu, ze
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to wyłącznie zadanie państwa,
jego organów i instytucji, a nie obywateli. Przebudowanie tego modelu myślenia
wymaga jednak upływu czasu i zbudowania większego zaufania do organów państwa, szczególnie policji. Dopiero wówczas będziemy mogli mówić o istnieniu
sprawnie działającego systemu zapobiegania naruszeniom stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

Streszczenie
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Niniejsze opracowanie, będące pierwszym z cyklu trzech artykułów, poświęcone
jest zadaniom powiatu w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku pu54.	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późniejszymi zmianami.
55.	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami.
56. B. Bonisławska, Zadania …, s. 225.
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blicznego. Autor przedstawił w nim szczegółową analizę pojęć takich jak: bezpieczeństwo i porządek publiczny. Szczegółowo omówił zadania powiatu w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz scharakteryzował organy
odpowiedzialne za ich realizację. W podsumowaniu dokonał próby oceny systemu,
zarówno pod kątem ilości zadań nałożonych na powiat, jak również kompetencji
organów odpowiedzialnych za ich realizację.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i porządek publiczny, samorząd terytorialny
powiat, zadania.

Summary
Ensuring public safety and order in the district. Part I - Tasks of the county in
ensuring public safety and order
This study, which is the first in a series of three articles devoted to the tasks of the
district in ensuring public safety and order. The author presents a detailed analysis
of the concepts such as security and public order. Discussed in detail the tasks of the
county in providing security and public order and described the bodies responsible
for their implementation. In summary he made attempts to evaluate the system,
both in terms of number of tasks imposed on the district, as well as the competence
of the authorities responsible for their implementation.
Keywords: security and public order, local government district, the task.
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Nadzór nad samorządem terytorialnym
w Polsce. Cele, zasady, podstawy prawne
Radosław Kamiński1

Wprowadzenie
We współczesnych demokratycznych państwach prawa funkcjonowanie administracji publicznej opiera się przede wszystkim na zasadzie decentralizacji władzy
publicznej. Przyjęcie takiej modelu i sposobu organizacji państwa determinuje
stosunki i relacje wewnątrzstrukturowe.
Analiza funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonywania przez nich ustawowych zadań, względem których ustawodawca przewidział
konieczność sprawowania nadzoru, stanowią współcześnie refleksję nad nowymi
kierunkami przemian w samorządzie lokalnym i regionalnym, co zdaje się być
szczególnie uwarunkowane przede wszystkim dotychczasowym procesem przekształceń i zmian, jakie leżą u podstaw jego rozwoju.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systemu nadzoru nad działalnością jednostek oraz sposobów sprawowania tego nadzoru przez uprawnione
organy administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu jego
sprawowania, celów, zasad i podstaw prawnych.

Decentralizacja a samorząd
Decentralizacja w nauce o administracji zakłada funkcjonowanie samodzielnych,
równych względem prawa podmiotów, wykonujących zadania o charakterze publicznym, na własną odpowiedzialność. Podmiotami tymi zwykle są jednostki samorządu terytorialnego, wyposażone przez ustawodawcę w niezbędne, a przypisane
prawem właściwości i uprawnienia2. Samodzielność tych jednostek jest możliwa
wyłącznie dzięki zrzeczeniu się przez państwo części swoich uprawnień z zakresu

1.	Dr Radosław Kamiński, adiunkt w Katedrze Procesów Społecznych Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2.	S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] S. Wykrętowicz(red.),
Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań 1998, s. 13.
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sprawowania władzy publicznej3. To wyłącznie ta kreatywna działalność państwa
ostatecznie decyduje i przesądza o powołaniu i funkcjonowaniu terytorialnego samorządu. Takie ujęcie przedmiotowego zagadnienia zgodne jest z poglądami wielu
autorów, w tym wybitnego administratywisty J. Panejki, uznającego samorząd za
opartą na przepisach ustawy zdecentralizowaną administracją państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie innym organom i samodzielną
w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego4.
Takie ujmowanie samorządu terytorialnego oraz jego roli systemowej idzie w parze z obowiązującymi od wielu lat trendami zgodnymi z teorią państwową samorządu terytorialnego, a stanowiącymi podstawę rozwiązań większości współczesnych unitarnych, demokratycznych państw. Przy takim podejściu do przedmiotu
samorządu, na gruncie tej teorii jako charakterystyczne dla samorządu wskazać
można następujące cechy:
– samodzielność – oznaczająca przede wszystkim autonomię w wyborze organów
władzy lokalnej i regionalnej, ale również przejawiająca się w wykonywaniu
zadań na własną odpowiedzialność (samodzielność funkcjonalna); wyposażeniu jednostek samorządowych w efektywne, elastyczne i adekwatne do realizowanych zadań źródła finansowania (samodzielność dochodowa); nadaniu
uprawnień do swobodnego – w granicach prawa – wydatkowania uzyskanych
dochodów (samodzielność wydatkowa); nadaniu samorządom praw własności
do majątku i swobody dysponowania nim (samodzielność majątkowa),
– decentralizacja – oznaczająca uchylenie podporządkowania hierarchicznego
wobec władz centralnych, gwarantowana przez kontrolę,
– osobowość publicznoprawną, umożliwiająca stanowienie przepisów prawa
miejscowego oraz zastosowania przymusu bezpośredniego w celu egzekwowania wydanych decyzji,
– władztwo administracyjne wynikające z nadanej podmiotowości prawnej
– realizacja zadań publicznych poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców – zgodnie z zasadą pomocniczości,
3. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 386.
4.	J. Panejko, Geneza samorządu europejskiego, Paryż 1926., s. 9-10; por. P. Buczkowski, Samorząd
lokalny i budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce do 1990r., [w:] Odrodzenie samorządu
terytorialnego, Poznań 1994, s. 9.
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–o
 parcie podstawy gospodarki finansowej o budżet,
– stałe relacje jednostek samorządowych z władzą centralną, będące konsekwencją prawotwórczej roli organów ustawodawczych, realizacji zadań zleconych,
wydatkowania transferów państwowych i kontroli ze strony aparatu państwowego5.
Powyższa charakterystyka potwierdza, że powiązania pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym mają szeroki i zróżnicowany charakter, a pozycja państwa
jako suwerennego podmiotu władzy publicznej w jego stosunkach z samorządem
(jako podmiotem władzy w wymiarze lokalnym) oznacza, że w relacjach między organami państwa i organami samorządu te pierwsze spełniają szczególną i kluczową
rolę6. Wynika ona przede wszystkim z kreacyjnych i nadzorczych funkcji państwa
jako suwerena, chociaż należy podkreślić, że istnieją także inne rodzaje więzi zachodzących pomiędzy organami państwa i organami samorządu, zapewniające władzy
samorządowej pozycję równorzędną pozycji organów państwa, co potwierdza, że
zasadniczo pomiędzy organami państwa a organami samorządu terytorialnego nie
występują stosunki hierarchicznej podległości personalnej i służbowej7. W demokratycznym państwie prawnym, w którym nastąpiło przekazanie części uprawnień
w zakresie sprawowania władzy publicznej jednostkom samorządu terytorialnego,
zależność pomiędzy administracją rządową a zdecentralizowaną administracją
samorządową zachodzi w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do kontroli i nadzoru,
a ich zakres, środki oraz formy, zapisane są w aktach prawnych, które z jednej strony
wyznaczają, z drugiej natomiast wyraźnie zawężają katalog organów nadzorczych,
uprawnionych do kontroli jednostek samorządu terytorialnego.
Współcześnie samorząd terytorialny oraz przypisane mu ustawami zadania są
wynikiem ewolucji i przemian, które się dokonywały na przestrzeni lat w administracji publicznej na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Obecnie zdecentralizowane państwo zazwyczaj przekazuje jak największą część zadań z zakresu władzy

5.	M. Kwiatkowska, Geneza i przesłanki powstania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce,
[w:] P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Wałbrzych 2013.
6.	Zob.: R. Kamiński, Istota i teorie samorządu terytorialnego, „Karpacki Przegląd Naukowy”
2012, nr 2, s. 91-92.
7. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1996/1997, s. 163 i nast.
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publicznej na szczebel lokalny, w ręce lokalnej społeczności, która z zasady lepiej
i sprawniej zajmują się administrowaniem własnych problemów8.

Pojęcie, istota i zakres nadzoru
Samorząd terytorialny stanowi podstawową formę zdecentralizowanej administracji publicznej i traktowany jest jako upodmiotowiona społeczność lokalna,
wyposażona w szczególne uprawnienie samodzielnego wykonywania przypisanych
ustawą zadań na własną odpowiedzialność. Na samodzielność samorządu składają
się nie tylko uwarunkowania prawne, ale również aspekty ekonomiczne czy też
finansowe. Nie mniej jednak podstawową rolę odgrywają te pierwsze, gdyż ustalają
granice nie tylko samodzielności, ale również determinują sposób wykonywania
kontroli i sprawowania nadzoru9.
Pojęcie nadzoru w literaturze przedmiotu, a konkretnie w przepisach prawa ma
zasadniczo dwojakie znaczenie10. Przede wszystkim ustawodawca pojęcia nadzór
używa na gruncie prawa materialnego, w celu oznaczenia charakteru policyjnego
i jest to tzw. rodzaj administracji publicznej skierowany bezpośrednio w kierunku
obywatela. W drugim natomiast przypadku pojęcie nadzoru używane jest w literaturze w celu określenia zależności, jakie występują między funkcjonującymi
organami administracji publicznej11. Według W. Dawidowicza nadzór obejmuje
kompetencje podmiotu nadrzędnego dotyczące zapobiegania przez podmiot podporządkowany określonego rodzaju działania lub też korygowania określonych działań,
które zostały już dokonane, a które oceniane są negatywnie przez podmiot nadrzędny12. Podobnie instytucję nadzoru widzi T. Bigo, uznając go za taki zespół realizo8.	Z. Niewiadomski, Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego, [w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorząd Terytorialny, Zagadnienia prawne
i administracyjne, Warszawa 1998, s. 298.
9.	Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, [w:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd
w Polsce, Istota, formy, zadania, Poznań 2008, s. 222.
10.	Zob.: R. Czyżak, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] S. Fundowicz (red.), Współczesne
problemy prawa publicznego, Lublin 1999, s. 84.
11.	Z. Leoński, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.),
Samorząd Terytorialny, Zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998, s. 229.
12.	W. Dawidowicz, Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa1976,
s. 104.
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wanych kompetencji, których wpływ na działalność organów podporządkowanych jest
bardziej intensywny i bezpośredni, a które mają na celu usunięcie nieprawidłowości
i zapobieganie im na przyszłość13.
W relacjach państwo – samorząd, to państwo jest podmiotem władzy publicznej
i pełni funkcje kontrolno-nadzorcze w stosunku do samorządu, który jest podmiotem władzy lokalnej, względnie regionalnej. Zakres tej kontroli wpływa na
wielkość i intensywność samodzielności podmiotów administracyjnych. Między
tymi dwiema strukturami administracyjnymi zachodzi wiele zależności, jednak
ich zasadnicza pozycja jest równorzędna i nie zachodzą między nimi stosunki
hierarchicznej podległości lub zależności służbowej. Współcześnie powiązania
między państwem a samorządem lokalnym opierają się między innymi o więzi
nadzorcze i kontrolne determinowane ilością, jakością i sposobem przekazywania
i realizacji zadań publicznych14. Nadzór nad samorządem jest to forma prawna,
która ściśle i dokładnie określa środki nadzoru, jakie mogą być stosowane w przypadkach i zakresie przewidzianym przez ustawy według kryterium legalności. Jak
słusznie zauważa M. Karpiuk, ingerencja nadzorcza może mieć miejsce wyłącznie
wtedy, gdy inne środki, nie są wystarczające dla zapewnienia legalności działań
organów samorządowych, przy jednoczesnym obostrzeniu, że zastosowane instrumenty musi cechować jak najmniejszą dolegliwość, przy jednoczesnej możliwości
osiągnięcia podstawowego celu nadzoru. Ponadto, nadzór nie może ograniczać
ochrony samodzielności działań samorządu, a jego organy powinny dysponować
narzędziami pozwalającymi na zakwestionowanie podjętych w stosunku do nich
rozstrzygnięć15. Co do zasady samorząd terytorialny wykonuje zadania nie zastrzeżone przez Konstytucję i ustawy dla innych organów władzy, biorąc czynny udział
w sprawowaniu władzy publicznej oraz wykonywaniu zadań własnych i zleconych
ściśle według ustawy we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. O kompetencjach i ustroju samorządu terytorialnego przesądzają ustawy o samorządzie
gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, które
13. J. Boć (red.), Administracja publiczna, Łódź 2004, s. 334.
14.	M. Stahl, Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] M. Stahl (red.), Prawo
Administracyjne, Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 443.
15.	M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem
gminnym, Lublin 2008, s. 12-13.
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regulują ich ustrój oraz organizację, określają organy stanowiące i wykonawcze
i jednoznacznie precyzują katalog ich zadań i kompetencji. W opartym na zasadzie pomocniczości trójstopniowym ustroju samorządowym w Polsce, szczególne
miejsce zajmuje gmina, wykonująca zadania sprawami, które nie są zastrzeżone
dla wyższych szczebli samorządu16.
Podstawowy podział kategoryzuje zadania samorządu terytorialnego jako zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne) oraz zadania zlecone (przekazywane
w drodze ustawy lub na podstawie porozumień z administracją rządową). Wykonywanie pierwszych z wymienionych odbywa się w oparciu o dochody i zasoby
własne jednostki samorządowej, natomiast przy wykonywaniu zadań poruczonych
samorząd wykorzystuje środki finansowe przekazywane przez administrację rządową. Co do zasady działalność organów samorządowych, dysponujących i zarządzających środkami publicznymi, mieniem komunalnym oraz stanowiącym prawo
miejscowe, podlega nadzorowi w zakresie zgodności z prawem (legalności). W tym
przypadku ustawodawca wyszedł z założenia, że samodzielność gminy wiąże się
bezpośrednio z możliwością dowolnego, zgodnego z prawem i z oczekiwaniami
wspólnoty terytorialnej gospodarowania środkami finansowymi. Z uwagi jednak
na zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywanie zadań
poruczonych z zakresu administracji rządowej, ustawodawca dopuścił również
możliwość sprawowania nadzoru według kryteriów rzetelności oraz gospodarności, precyzując przy tym zarówno środki oraz formy, jak również katalog organów
nadzorczych uprawnionych do kontroli tych jednostek. Co do zasady krąg tych
podmiotów określony został w Konstytucji RP17, a ich kompetencje i zakres działalności precyzują ustawy samorządowe i ustawy ustrojowe.

Prawne podstawy nadzoru nad jednostkami samorządu
terytorialnego
Zakres kontroli i nadzoru względem jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa zasadnicza. Zgodnie z art. 171 Konstytucji RP, wykonywanie przez
16.	B. Jaworska-Dębska, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] M. Stahl (red.), Prawo Administracyjne, Pojęcia…, s. 414.
17.	Art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz.
483).
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samorząd terytorialny ustawowych zadań podlega nadzorowi z punktu widzenia
legalności, a organami nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego są:
Prezes Rady Ministrów, wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalne
izby obrachunkowe. Szczególne konstytucyjne uprawnienie posiada również Sejm
RP, który – choć nie został wymieniony jako organ nadzoru i nie jest sensu stricto
konstytucyjnym organem nadzoru – na wniosek Prezesa Rady Ministrów może
rozwiązać organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli w sposób rażący naruszył on Konstytucję lub ustawy. Sposób prowadzenia nadzoru nad
działalnością jednostek samorządowych regulują ustawy: o samorządzie gminnym18, o samorządzie powiatowym19 oraz o samorządzie województwa20, a także
przepisami o postępowaniu przed sądami administracyjnymi21. Nadzór w zakresie
spraw finansowych reguluje natomiast ustawa z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych22. Kontrolę nad organami samorządów
terytorialnych w kwestii orzekania zgodności wydawanych uchwał z ustawami
– zgodnie z art. 184 Konstytucji RP – sprawuje Naczelny Sąd Administracyjny
wraz z sądami administracyjnymi. Konstytucja upoważnia również (art. 203 ust.
2) Najwyższą Izbą Kontroli prowadzenia kontroli w zakresie działalności jednostek samorządowych, komunalnych osób prawnych oraz komunalnych jednostek
organizacyjnych z uwagi na kryteria legalności, legalności oraz rzetelności.
Poza wyżej wymienionymi, również inne organy mogą w określony sposób sprawować kontrolę jednostek samorządowych, choć zdaniem niektórych autorów
przyjęcie takiego stanowiska może budzić wątpliwości. Trudno jednak nie uznać
za funkcję kontrolną niektórych uprawnień np. ministrów resortowych w zakresie
spraw komunalnych, ministra właściwego do spraw zagranicznych w sprawach
18.	Art. 85-102a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz.U. 2015
nr 0 poz. 1515).
19.	Art. 76-90a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jedn. Dz.U. 2015
nr 0 poz. 1445).
20.	Art. 78-88a ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jedn. Dz.U.
2015 nr 0 poz. 1392).
21.	Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002r. (tekst
jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 270).
22.	Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992r. (tekst jedn. Dz.U.
2012 nr 0 poz. 1113).
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zrzeszania się międzynarodowego jednostek samorządu terytorialnego, czy też
uprawnienia Rady Ministrów, w kwestii uchwalania statutów.

Kryteria, środki i formy nadzoru nad działalnością
jednostek samorządu terytorialnego
Funkcje nadzorcze nad samorządem terytorialnym sprawują przede wszystkim
organy, które należą do pionu administracji rządowej, chociaż niekiedy zgodnie
z ustawami występują epizody nadzoru innych organów. Drugą kategorię podmiotów, stanowią podmioty kontrolowane i nadzorowane, czyli organy samorządowe, którymi są: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa, wójt, burmistrz,
prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, starosta, marszałek województwa oraz cała administracja samorządowa23. Funkcja kontrolna oraz nadzorcza przede wszystkim dotyczy organizacji i funkcjonowania gminy, powiatu czy
województwa. Szczegółowe przepisy dotyczące sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym zawarte są w ustawach ustrojowych potwierdzających, że
najistotniejszym i najważniejszym z kryteriów nadzoru, obowiązującym wszystkie
organy samorządowe przy wykonywaniu przypisanych ustawą zadań (bez względu
na ich charakter), jest kryterium legalności. Zasada działania zgodnego z prawem
nie odnosi się wyłącznie do działalności faktycznej, ale również do podejmowania
różnych form prawnych przez te jednostki, a mianowicie tworzenia aktów administracyjnych, aktów normatywnych, aktów prawa miejscowego oraz innych form
prawa cywilnego. Zakres sprawowanego nadzoru obejmuje: działalność gminną24,
wykonywanie zadań powiatu25 oraz województwa26. Za działalność komunalną,
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego27, uznaje się wszelką działal-

23. M. Stahl, Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego…, s. 445.
24. Art. 85 ustawy o samorządzie gminnym.
25. Art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym.
26. Art. 79 ustawy o samorządzie województwa.
27.	Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 27 września 1994r., sygn. W 10/93, OTK 1994/2/46,
LEX Nr 25335.
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ność gmin, co w praktyce oznacza, że nadzór sprawowany jest nad całą działalnością
(bez wyłączeń)28.
Do sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
według kryterium badania zgodności działania z prawem uprawnieni są: Prezes
Rady Ministrów, wojewoda oraz regionalne izby obrachunkowe. Ustawodawca
przewidział również możliwość stosowania środków nadzorczych wobec związków
i porozumień samorządowych funkcjonujących na szczeblu gminy oraz powiatu29.
Ponadto – w odrębny sposób – nadzór sprawowany być może również nad jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego, przy czym jego zasady i kryteria określa
rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami30.
Istotny element sprawowanej kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego stanowią środki nadzoru. Organy kontroli i nadzoru uprawnione są do
stosowania wyłącznie środków przewidzianych prawem31. Klasyfikacja środków
kontroli prowadzona jest w oparciu o różne kryteria i co za tym idzie przyjmuje
różne formy. Na ogół literatura przedmiotu przyjmuje podział na środki: informacyjno-doradcze, personalne, kontrolne, korygujące oraz odnoszące się do działalności organów samorządowych. Ujmując tę kwestię syntetycznie, B. Dolnicki
przysługujące organom nadzoru instrumenty ingerencji w działania samorządu
podzielił na środki: informacyjno-doradcze, personalne, korygujące32. Formy,
które są wykorzystywane w ramach nadzoru mają natomiast przede wszystkim za
zadanie dostarczenie organom nadzorującym pełnej i rzetelnej informacji o działalności organów nadzorowanych tak, aby można było zastosować korekty tam gdzie
pojawiłaby się niezgodność z prawem lub nielegalność w działaniu.
Za środki o charakterze informacyjno-doradczym uważa się nałożenie na jednostki samorządowe obowiązku składania informacji o swojej działalności przede
wszystkim w związku szeroko rozumianą ustawą o dostępie do informacji publicz28.	Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006r., sygn.
II SA/Wa 1278/06, LEX Nr 287945.
29. Art. 99 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ustawy o samorządzie powiatowym.
30. Art. 35 ustawy o samorządzie gminnym.
31. Z. Leoński, Ustrój…, s. 227.
32.	B. Dolnicki, Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 6, s. 45.
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nej33, rozumianej jako prawo żądania przez organy nadzoru informacji i danych,
związanych z organizacją i funkcjonowaniem gminy, niezbędnych do wykonywania
uprawnień nadzorczych. Ponadto do środków o tym charakterze zaliczyć należy
obowiązek przedkładania uchwał podjętych przez organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego oraz organizowanie spotkań roboczych przedstawicieli
organu stanowiącego jednostki samorządowej oraz organu nadzorczego34. Uprawnienia nadzorcze o charakterze personalnym sprowadzają się z kolei do wyposażenia organu nadzorczego w prawo do wszczęcia procedury odwoławczej organu lub
organów samorządu terytorialnego, ustanowienia osoby pełniącej funkcję organu
samorządowego w przypadku jego odwołania lub – w najmniej restrykcyjnej formie
– do wezwania organu nadzorowanego do zaprzestania popełniania naruszeń. Środkami nadzorczymi o charakterze korygującym są natomiast: zobligowanie organów
samorządowych do zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania rozstrzygnięcia organu jednostki samorządowej przez inny organ, stwierdzenie nieważności
uchwały lub zarządzenia organu samorządu gminy, powiatu lub województwa lub
ich wstrzymanie oraz zarządzenie zastępcze.

Uprawnienia i kompetencje nadzorcze nad jednostkami
samorządu terytorialnego organów administracji
rządowej
Prezes Rady Ministrów jest organem naczelnym administracji państwowej oraz
nadzorczym nad jednostkami samorządu terytorialnego, a jego zadania i kompetencje regulują przepisy Konstytucji RP, ustawy ustrojowe oraz przepisy prawa
materialnego35. Jako organ naczelny sprawuje on kontrolę i nadzór nad administracją publiczną, przy czym w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego
pełni funkcję kontroli zewnętrznej. Wojewoda, jako organ terenowej administracji
rządowej, stanowi organ nadzoru o właściwości ogólnej i należą do niego wszystkie
sprawy, niezastrzeżone dla Prezesa Rady Ministrów i regionalnej izby obrachun33.	Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (tekst jedn. Dz.U. 2014
nr 0 poz. 782.).
34. Zob.: M. Augustyniak, Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa 2012, s. 285.
35.	Art. 148 Konstytucji RP, art. 5 ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie
działania ministrów z dnia 8 sierpnia 1996r. (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 392.).
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kowej. Co do zasady podział kompetencji nadzorczych pomiędzy wymienione
organy jest rozłączny36, jednakże analiza przepisów ustaw samorządowych w nauce
prawa administracyjnego rozstrzyga, że ustawodawca przyjął sposób rozgraniczenia kompetencji na podstawie dokładnego odsyłania do odpowiednich organów
według poszczególnych przepisów37.
Organy kontroli i nadzoru zgodnie z prawem upoważnione są do żądania informacji o organizacji i wszelkiej działalności organów gminnych, powiatowych
oraz wojewódzkich, które są niezbędne w realizacji funkcji nadzorczych38. Ponadto
ustawodawca nałożył na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa obowiązek informowania wojewody o uchwałach rady w ciągu
siedmiu dni od daty ich uchwalenia39. Poza tym ustawy samorządowe nakazują
dostarczenie do regionalnej izby obrachunkowej w formie sprawozdania uchwał
budżetowe, uchwały nieudzielenia wójtowi absolutorium oraz pełnych informacji
z zakresu mienia komunalnego danej jednostki40. Z kolei informacje o aktach
z zakresu spraw porządkowych mają być przekazane w ciągu dwóch dni od ich
podjęcia. Należy jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że działalność nadzorcza nie powinna pociągać za sobą jakiejkolwiek formy wkraczania w niezależność
samorządów, czy prowadzić do władztwa administracyjnego, tylko – po uzyskaniu
niezbędnych i odpowiednich informacji – do stwierdzenia czy podejmowana przez
organy samorządowe działalność jest zgodna z prawem41. Generalnie ustawy samorządowe podają tzw. katalog środków nadzorczych wobec organów jednostek
samorządowych sporządzonych według intensywności dolegliwości42.
36.	Zob.: Z. Gilowska, [w:] A. Agopszowicz (red.), Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz,
Warszawa 1997, s. 423.
37.	P. Chmielnicki, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa
2006, s. 49.
38.	Art. 88 ustawy o samorządzie gminnym, art. 77a ustawy o samorządzie powiatowym, art. 80
ustawy o samorządzie województwa.
39.	Art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 78 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 81 ustawy o samorządzie województwa.
40.	Art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 78 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 81 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r.
41. Zob. szerzej: M. Stahl, Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego…, s. 446.
42. Z. Leoński, Ustrój…, s. 229.
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Jeden z głównych środków nadzorczych, stosowanych w odniesieniu do podmiotów samorządowych, są rozstrzygnięcia nadzorcze. Rozstrzygnięcie nadzorcze
może stwierdzać nieważność uchwały i nakazywać jej wstrzymanie oraz niezgodność wydanej uchwały z prawem lub naruszającej prawo. Wydane postanowienie posiadać musi uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości
wniesienia skargi na rozstrzygniecie do sądu administracyjnego. Uchwały wydane
przez organy samorządowe, ewidentnie sprzeczne z prawem są nieważne i orzeka
o tym organ nadzoru w terminie do 30 dni od daty ich przedłożenia do kontroli,
w przeciwnym razie po upłynięciu tego terminu organ nie może sam stwierdzić
nieważności lecz może zaskarżyć akt do sądu administracyjnego, który może
wstrzymać jego wykonanie43. Wykonanie zostaje wstrzymane do czasu podjęcia
decyzji przez sąd administracyjny. Kompetencje wobec organów samorządowych
do wstrzymywania wydawanych przez nie uchwał oraz wprowadzaniu w ich miejsce zarządzeń zastępczych posiada wojewoda. Uprawnienia te dotyczą np. uchwał
organów gminy, powiatu oraz województwa w sprawach zleconych, jeżeli występuje
bezczynność organów samorządowych w sytuacjach, gdzie mają one obowiązek
podejmowania określonych i konkretnych uchwał z zakresu zadań zleconych przez
administrację rządową. Wojewoda może w takim przypadku wstrzymać wykonanie decyzji i przekazać ją do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli wskazane przez
wojewodę uchybienia nie zostaną usunięte, uchwała zostaje całkowicie uchylona,
a w to miejsce powstaje odpowiednie zarządzenie zastępcze. Jako przykład zarządzenia zastępczego może posłużyć sytuacja, w której gdy organy samorządowe nie
podejmą decyzji o wygaśnięciu mandatu radnego, wójta, burmistrza, prezydenta

43.	Art. 98 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79-81 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 82
ustawy o samorządzie województwa. W przypadku. gdy mija rok od momentu podjęcia uchwały
nie można stwierdzić o jej nieważności, chyba że nie dopełniono terminowi przedłożenia tj.
siedmiu dni lub jest to akt prawa miejscowego. Natomiast wraz z upływem terminu nie można
stwierdzić o nieważności aktu, ale w przypadku jego kolizji z prawem, ma zastosowanie Kodeks
Postępowania Administracyjnego, który może orzec o braku zgodności aktu z prawem. Ważnym
elementem kontrolnym, który przewidują ustawy samorządowe jest możliwość wstrzymania
uchwały przez organ nadzorczy co do której wszczęto procedurę o jej unieważnieniu. Zob.
również: Z. Leoński, Ustrój…, dz. cyt., s. 230.
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lub odwołaniu ze stanowiska skarbnika, członka zarządu i sekretarza z powodu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne44.
W najbardziej skrajnym przypadku, organ nadzorujący organy samorządu terytorialnego jest uprawniony do rozwiązania rady gminy, rady powiatu lub sejmiku
województwa, a także rozwiązania zarządu powiatu i zarządu województwa oraz
odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) łącznie z zawieszeniem organów
samorządowych i utworzenie w to miejsce zarządu komisarycznego.
Środek nadzorczy w postaci ustanowienia zarządu komisarycznego przysługuje
wyłącznie Prezesowi Rady Ministrów, który może podjąć takie działanie na wniosek wojewody. Może on być zastosowany po uprzednim przedstawieniu zarzutów
organom samorządowym oraz wezwaniem ich do naprawy uchybień i poprawy
sytuacji w oparciu o plan naprawczy. Ustanowienie zarządu komisarycznego musi
być bezpośrednio powiązane z długotrwałym brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, powiatu oraz województwa. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów jest uprawniony do zawieszenia zarówno
organów stanowiących, jak i wykonawczych jednostek samorządowych. Zarząd
komisaryczny może być powołany na okres do dwóch lat, jednak nie dłużej niż do
czasu wyboru rady oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub wyboru zarządu
przez radę powiatu/sejmik województwa45.
W przypadku, gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rażąco
narusza Konstytucję lub ustawy, Prezes Rady Ministrów może wystąpić z wnioskiem do Sejmu o jego rozwiązanie, który podejmuje stosowną decyzję w drodze
uchwały46. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego
44.	Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. (art. 12 ust. 3) przewiduje sytuację wydania zarządzenia zastępczego w przypadku gdy rada gminna dopuściła się ustawowych
niezgodności przy uchwalaniu studium zagospodarowania przestrzennego i na wezwanie nie
zmieniła ich. W przypadku decyzji dotyczących indywidualnych spraw środki nadzoru nie
mają zastosowania tylko procedury wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zob. również: Z. Leoński, Ustrój…, dz. cyt., s. 231-232.
45.	Art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Należy jednak w tym miejscu nadmienić,
że sytuacja taka nie miała jeszcze miejsca.
46.	Art. 96 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 83 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
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ministra do spraw administracji wyznacza osobę, która do czasu wyboru nowej
rady pełni jej funkcje. Natomiast w przypadku rażących naruszeń Konstytucji lub
ustaw przez wójta, zarząd powiatu lub województwa, Prezes Rady Ministrów może
– na wniosek wojewody działającego za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw administracji publicznej – odwołać go, a następnie na wniosek właściwego
ministra do spraw administracji wyznaczyć osobę do pełnienia jego obowiązków
i kompetencji do czasu wyboru nowego wójta. Wcześniej jednak wojewoda zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zaniechanie przez organ naruszeń i poprawy
uchybień47. Dodać należy, że w przypadku zastosowania takich środków jednostka
samorządowa48 posiada uprawnienia do złożenia skargi, a podstawą do wniesienia
jej jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie
nadzorcze. Wszelkie decyzje nadzorcze dotyczące gminy podlegają zaskarżeniu
i odwołaniu do sądu administracyjnego z uwagi na niezgodność z prawem w okresie
30 dni od dnia ich doręczenia49.
Jak już wyżej wspomniano, podział kompetencji nadzorczych pomiędzy Prezesa Rady Ministrów i wojewodę jest rozłączny, przy czym do wojewody należą
wszystkie sprawy, niezastrzeżone dla Prezesa Rady Ministrów i regionalnej izby
obrachunkowej. O ile w przypadku działań podejmowanych przez Prezesa Rady
Ministrów wojewoda jest wnioskodawcą, tak w pozostałych sprawach jego pozycja jako organu nadzoru nabiera innego, silniejszego znaczenia. Wojewoda, jako
przedstawiciel Rady Ministrów w województwie50, pełni kilka dodatkowych funkcji:
zwierzchnika zespolonej administracji rządowej w województwie, organu zespolonej administracji rządowej w województwie, organu nadzoru nad jednostkami
samorządu terytorialnego i ich związków, organu wyższego stopnia w postępowaniu
administracyjnym, reprezentanta Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie, wojewoda jest organem nadzoru nad
47.	Art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 83 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 84 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
48.	Prawo to dotyczy również organów związków i porozumień międzygminnych oraz organów
związków i porozumień powiatów.
49.	Art. 98 ustawy o samorządzie gminnym, art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 86
ustawy o samorządzie województwa.
50. Art. 152 Konstytucji RP.
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działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem
legalności oraz kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego
i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie
na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej pod
względem legalności, gospodarności i rzetelności51.
Środki nadzoru, w które wyposażył ustawodawca wojewodę, mają charakter
środków nadzoru o charakterze korygującym. Odnoszą się one przede wszystkim
do działalności kreacyjnej organów jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej
strony każdy organ samorządu terytorialnego uzyskać powinien zatwierdzenie,
uzgodnienie lub zaopiniowanie podjętego rozstrzygnięcia przez inny organ, jeśli
prawo uzależnia od tego ważność wydanego rozstrzygnięcia52, z drugiej natomiast
wójt, starosta i marszałek województwa zobowiązani są do przedłożenia wojewodzie
uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni
od ich podjęcia)53. Tym samym głównym środkiem nadzorczym stosowanym przez
wojewodę jako organu nadzoru jest rozstrzygnięcie nadzorcze. Rozstrzygnięcie
nadzorcze wydane przez wojewodę, sprowadza się do stwierdzeniu nieważności
uchwały wydanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego oraz skutki aktów
postepowania administracyjnego dokładnie unormowano w ustawach ustrojowych.
Uchwała, zarządzenie wydane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, które są sprzeczne z prawem są nieważne, O nieważności uchwały w całości
lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
doręczenia uchwały. Rozstrzygnięcie nadzorcze musi zawierać uzasadnienie formalno-prawne i faktyczne oraz pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego54. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę nieważności

51.	Art. 3 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 i art. 28 ust. 3 pkt. 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 525).
52.	Art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 77b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 80a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
53.	Art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 81
ustawy o samorządzie województwa.
54.	Art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 82
ustawy o samorządzie województwa.
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uchwały lub zarządzenia, zostaje wstrzymane jej wykonanie zgodnie z prawem
z chwilą doręczenia nadzorczego. W całym postępowaniu nadzorczym organ nadzoru związany jest przede wszystkim przepisami oraz wykładnią Kodeksu postepowania administracyjnego55.

Zakończenie
Nadzór sprawowany nad jednostkami samorządu terytorialnego jest obszernie
opisywany w literaturze przedmiotu. Jest niezbędnym i koniecznym elementem dla
funkcjonowania zdecentralizowanej administracji publicznej. Z uwagi na fakt, że
wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego opiera
się na zasadzie samodzielności, ustawodawca w odniesieniu do zadań własnych
stworzył system nadzoru opierający się co do zasady na kontroli organów samorządu w oparciu o kryterium legalizmu. Dotychczasowa, dwudziestopięcioletnia
praktyka zdaje się potwierdzać, że przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie jest
właściwe i pozwala samorządom właściwie realizować ustawowe zadania w oparciu
o obowiązujący system prawa.

Streszczenie
Nadzór nad samorządem terytorialnym w Polsce. Cele, zasady, podstawy prawne
Cechą charakterystyczną dla współczesnych systemów administracyjnych państw
demokratycznych jest przekazywanie części zadań publicznych przez administrację
rządową jednostkom samorządu terytorialnego. W bezpośredni sposób wiąże się
to z wyposażeniem tych jednostek w niezbędne atrybuty prawno-finansowe, jak
możliwość stanowienia prawa obowiązującego na obszarze działania tych jednostek, przyznanie środków pozwalających na wykonywanie zadań publicznych na
pożądanym i oczekiwanym przez wspólnoty lokalne poziomie, czy możliwość
wybierania własnych organów i innych struktur służących sprawowaniu władzy.
Przekazanie przez państwo samorządowi tych uprawnień wiąże się z koniecznością
stworzenia systemu nadzoru nad działalnością tych jednostek, który bezwzględnie
sprawowany jest według kryterium legalności, ale również – w odniesieniu do
zadań zleconych – według kryterium rzetelności, gospodarności i celowości. Ar55. H. Izdebski, Samorząd Terytorialny Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008, s. 310.
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tykuł przedstawia aparat pojęciowy związany z funkcjonowaniem nadzoru wobec
jednostek samorządowych oraz jego cele, zasady i podstawy prawne.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, nadzór nad samorządem, kontrola finansowa jednostek samorządu terytorialnego, decentralizacja.

Summary
Supervision oversight the Territorial Government in Poland. Objectives, principles, legal basis
The characteristic for modern administrative systems democratic States is to transmit part of public tasks by general government units of local government. In a direct
way it involves with these units with the necessary legal and financial attributes,
such as the ability to make the laws in force in the area of operation of these units,
the grant of the measures allowing for the execution of the tasks of the public on the
desirable and expected by the local community level, is the possibility of selecting
its own organs and other structures for the exercise of power. The transfer by the
State devolving these powers give rise to the creation of a system of supervision
over the activities of these units, which necessarily exercised in accordance with
the criteria of legality, but also in relation to the tasks according to the criterion of
reliability, economy and expediency. The article presents the conceptual apparatus
associated with the operation of the surveillance units and its objectives, principles
and legal basis.
Keywords: Local government, Government oversight, financial control of local
government units, decentralization.
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Administracja podatkowa w Polsce. Część 2.
Zadania, funkcje, działanie
Emilia Szczęsna1

Wprowadzenie
Administracja podatkowa stoi na straży budżetu państwa i uczciwości w obrocie
gospodarczym, co czyni ją szczególnie ważną na tle wszystkich administracji działających w zakresie spraw publicznych. Podmioty realizujące zadania podatkowe
są odpowiedzialne za rejestrację podatków, wymiar, pobór, egzekucję i kontrolę. Prowadzenie poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych (w tym również
należności stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego) powinno
odbywać się w sposób jak najbardziej efektywny z punktu widzenia interesu publicznego, najmniej kosztowny zarówno dla budżetu państwa, jak i dla innych
stron tego procesu, a zarazem zwiększający skłonność wszystkich podmiotów do
dobrowolnego regulowania należności publicznoprawnych. Od organów podatkowych należy odróżnić organy kontroli skarbowej, do których zalicza się Ministra
Finansów (jest to naczelny organ kontroli skarbowej), Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej (to organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej) oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej2. Urząd skarbowy
jest państwową jednostką budżetową obsługującą naczelnika urzędu skarbowego,
który jest organem administracji niezespolonej w terenie, podlegającym Ministrowi Finansów i jednocześnie organem podatkowym pierwszej instancji. Urząd
ten obsługuje naczelnika w zakresie: ustalania lub określania i poboru podatków
oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności,
na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów, rejestrowania podatników oraz przyjmowania deklaracji podatkowych, podziału
i przekazywania, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów
budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin, wykonywania egze-

1. Emilia Szczęsna, dziennikarz – „Dziennik Gazeta Prawna”.
2. Por. Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008, s. 89.
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kucji administracyjnej należności pieniężnych, współpracy z Szefem Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań
ustawowych, i wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach3.
Urząd skarbowy, jako osoba prawna jest organem podatkowym oraz kontrolnym,
dlatego też spośród wymienionych powyżej zadań warto zatrzymać się nad jednym,
a mianowicie: kontrolą podatkową. Uprawnienia do jej przeprowadzenia mają wyłącznie urzędy skarbowe i organy samorządu terytorialnego I instancji, w zakresie
podatków i opłat lokalnych), co wynika m. in. z art. 281§1 ustawy z dnia 15 marca
1934 r. Ordynacja podatkowa4 (dalej o.p.). W każdym urzędzie skarbowym musi
być wyodrębniony referat, bądź wydział kontroli podatkowej. Zasięg terytorialny
przeprowadzanej kontroli podatkowej jest taki sam, jak zasięg działania urzędu.
Jej zakres przedmiotowy i podmiotowy dotyczy prawidłowości wywiązywania
się podatnika z obowiązków określonych w przepisach podatkowych. Obejmuje
więc podatki, dotacje, opłatę skarbową, a także zatajone źródła dochodów5. Poza
omówionymi dotychczas uprawnieniami wynikającymi z przepisów podatkowych,
koniecznym jest jeszcze wymienienie przywileju wydawania decyzji. Urzędy skarbowe wydają decyzje w sprawach zobowiązań podatkowych, określenia podstawy
opodatkowania, ustalenia zaległości podatkowej, określenia wysokości straty poniesionej przez podatnika, odroczenia na wniosek podatnika terminu płatności
podatku, zwrotu nienależnego wynagrodzenia pobranego przez płatnika lub inkasenta, zabezpieczenia na majątku podatnika, ustanowienia hipoteki ustawowej,
czy też ustanowienia zastawu skarbowego6.

Właściwość organów podatkowych
Właściwością organu podatkowego określamy zespół przesłanek determinujących
możliwości prawne podejmowania przez dany organ czynności procesowych w po3.	Por. Urząd Skarbowy w Głubczycach, Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego, www.
bip.us-glubczyce.biuletyn.info.pl/cms_usglubczyce/archiwum/www.bip.usglubczyce.wbd.pl/
indexadfc.html?menu_id =16, pobrano 02.01.2015 r.
4. Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 1936 r., Nr 14, poz. 134 ze zm.
5.	Por. A. Borodo, Vademecum podatnika. Kontrola podatkowa i skarbowa, Warszawa 1998, s. 1214.
6. Por. Tamże, s. 54-68.
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stępowaniupodatkowym7 oznacza to, że właściwością organu podatkowego jest
jego zdolność do rozpoznawania i rozstrzygania spraw podatkowych określonego
rodzaju. W doktrynie jednak jest przyjęty pogląd, że właściwość organów podatkowych nie może się wiązać tylko i wyłącznie ze zdolnością prawną do prowadzenia
postępowania podatkowego, lecz jest związana także ze zdolnością prawną do prowadzenia spraw z zakresu prawa podatkowego, tj. spraw wynikających z realizacji
nakładanych na podatników obowiązków8. Na mocy art. 15 o.p. organ podatkowy
ma obowiązek kontrolować swoją właściwość do prowadzenia sprawy z zakresu
prawa podatkowego aż ta dobiegnie końca, a jeśli się okaże, że nie on powinien
daną sprawę prowadzić, musi przekazać ją organowi właściwemu. Taka kontrola
obejmuje wszystkie etapy postępowania. Przepisy wymieniają rodzaje właściwości,
ale nie definiują tych pojęć. Ordynacja podatkowa określa ogólne zasady związane
z właściwością regulując kwestie związane z przypisaniem danemu organowi podatkowemu określonej przedmiotowo kategorii spraw9 (właściwość rzeczowa), na
określonym terenie (właściwość miejscowa), a także w I instancji lub jako organ
odwoławczy (właściwość instancyjna). Właściwość rzeczowa jest upoważnieniem
organu do zajmowania się określoną przedmiotowo kategorią spraw podatkowych.
Właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się według przepisów określających zakres ich działania (art. 16 o.p.). Przy określaniu właściwości rzeczowej
główną rolę odgrywają ustawy nawiązujące do poszczególnych podatków, które
wskazują dla nich właściwe organy, co oznacza, że Naczelnik Urzędu Skarbowego
zajmuje się sprawami związanymi z podatkiem od towarów i usług, podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych,
podatkiem od gier, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, a także podatkiem tonażowym. Natomiast pod Naczelnika Urzędu Celnego, zgodnie
z jego właściwością rzeczową podlegają sprawy związane z podatkiem od towarów
i usług od importu towarów, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od wydobycia
niektórych kopalin. Poza ustawami regulującymi poszczególne podatki, właściwość
rzeczowa jest określona w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach
7.	M. Karlikowska, Właściwość organów podatkowych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej,
[w:] B. Brzeziński, C. Kosikowski (red.), Studia nad ordynacją podatkową, Toruń 1999, s. 185.
8. Por. K. Teszner, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 168.
9. Por. R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Warszawa 2009, s. 231.
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skarbowych10, dalej u.u.i.s. Nieco bardziej złożona jest kwestia ustalenia właściwości
rzeczowej samorządowych organów podatkowych, albowiem przepisy ustalające
ustrój i zasady działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nie określają ich zakresu działania
w sprawach podatkowych, ale umożliwiają ustalenie, w zakresie których podatków
stanowiących źródło dochodów danej jednostki samorządowej jest właściwy samorządowy organ I instancji. Zgodnie z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych11 wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta
przypisano m. in. sprawy podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego
i podatku od środków transportowych. Jak stanowi art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego12, państwowe organy
podatkowe są zobowiązane do współpracy z samorządowymi organami podatkowymi. Właściwość rzeczowa wyznacza przedmiotowy zakres działania organu
i wskazuje w czyim imieniu, a także jakie podatki wymierza i pobiera dany organ13.
Określa, który organ podatkowy jest władny do załatwienia konkretnej sprawy.
Właściwość miejscowa jest zdolnością organu podatkowego do realizacji przyznanej mu właściwości rzeczowej na określonym obszarze. Zgodnie z art. 17 o.p.
właściwość miejscową organów powinny określać poszczególne ustawy podatkowe. Przy tej właściwości stosuje się zasadę, według której właściwość miejscową
organów podatkowych ustala się zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą
podatnika, płatnika, inkasenta, czy też innego podmiotu, który może być stroną
w postępowaniu podatkowym14. Ponieważ ordynacja podatkowa nie określa pojęć
„miejsce zamieszkania” oraz „siedziba”, chcąc ustalić właściwość miejscową danego
organu podatkowego należy sięgnąć do przepisów prawa cywilnego, z których
wynika, że „miejscem zamieszkania” osoby fizycznej jest miejscowość, w której

10.	Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, Dz. U. z 1996 r., Nr 121,
poz. 1267 ze zm.
11.	Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 1991 r., Nr 9, poz.
31, ze zm.
12.	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U.
z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 ze zm.
13. M. Karlikowska, Właściwość organów podatkowych…., s. 186.
14. Por. K. Teszner, Administracja podatkowa…, s. 172.
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ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Niegdyś brano pod uwagę miejsce
zameldowania, w chwili obecnej ważne jest nie to, gdzie jest się zameldowanym, lecz
gdzie faktycznie się przebywa. Natomiast pojęcie „siedziby” jest rozumiane, jako
miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający. Kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika jako podstawa ustalenia właściwości miejscowej nie
jest jedyne, albowiem Minister Finansów może w drodze rozporządzenia określić
w sposób odmienny właściwość miejscową15. W każdym przypadku ustalenie owej
właściwości wymaga odniesienia do ustaw podatkowych regulujących poszczególne
podatki. Przykładowo chcąc ustalić właściwość miejscową organów podatkowych
w podatku akcyzowym należy odnieść się do art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym16. Poza regulacjami nawiązującymi do konkretnych
rodzajów podatków, właściwość miejscową organów podatkowych określa również
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości
organów podatkowych17, w którym jest uregulowane np. ustalenie właściwości
miejscowej spółek nieposiadających osobowości prawnej, lub ustalenie właściwości w kwestii opodatkowania małżonków o różnych miejscach zamieszkania,
jeżeli na ich wniosek podlegają wspólnemu opodatkowaniu. Ustalenie właściwości
miejscowej organów podatkowych powinno następować także przy uwzględnieniu
przepisów regulujących zasady ustrojowe i organizacyjne organów podatkowych.
Zgodnie z przepisami u.u.i.s. właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych określa się według terytorialnego zasięgu
działania odpowiednio urzędu skarbowego i izby skarbowej18. Ordynacja podatkowa nawiązuje do zasad dotyczących zdarzeń powodujących zmianę właściwości
miejscowej organu podatkowego, np. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby.
Artykuł 18 o.p. stanowi, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub innego okresu,
który jest określony w odrębnych przepisach, nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy będzie ten organ, który był właściwy
15. Por. Tamże, s. 173.
16. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. 2009 nr 3, poz. 11.
17.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów
podatkowych, Dz. U. z 2005 r., Nr 165, poz. 1371 ze zm.
18. Por. Z. Ofiarski, Prawo…, s. 99.
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pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Organ, który był
właściwy miejscowo w pierwszym lub ostatni dniu okresu rozliczeniowego, pozostaje właściwy w sprawach podatku za ten okres, mimo że właściwy jest już inny
organ podatkowy. Trzeba jednak dodać, że te regulacje nie dotyczą podatków,
w których obowiązek podatkowy jest powiązany z jednorazowymi zdarzeniami, tj.
podatek od czynności cywilnoprawnych, a także podatek od spadków i darowizn.
W odniesieniu do podatków zasilających w całości budżet państwa, kryterium, na
podstawie którego ustalana jest właściwość miejscowa organów podatkowych, stanowi siedziba (miejsce zamieszkania, pobytu) podatnika, a w przypadku podatków
samorządowych kryterium stanowi położenie przedmiotu opodatkowania. Artykuł.
15 ust. 1 o.p. wnosi, że organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, dodatkowo też przestrzegają właściwości instancyjnej
z uwagi na art. 127 o.p., który obliguje organy do przestrzegania i kontroli swojej
właściwości instancyjnej, implikowanej przez zasadę dwuinstancyjności postępowania. Szukając zatem definicji właściwości instancyjnej należy uznać, że jest to
właściwość określająca, który z organów podatkowych jest władny do załatwiania
spraw w I lub II instancji19. Właściwość ta wynika bezpośrednio z ordynacji podatkowej wskazującej na to, który z organów państwowych i samorządowych załatwia
określone sprawy podatkowe w I instancji, a które są organami odwoławczymi. I tak
do organów podatkowych I instancji zalicza się: naczelnika urzędu skarbowego
(PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn), naczelnika urzędu celnego
(podatek akcyzowy), wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę albo marszałka
województwa (podatki od nieruchomości, od środków transportowych, leśny rolny,
opłaty lokalne), dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej (art. 13§1 pkt. 1).
Natomiast organami drugiej instancji są dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby
celnej (organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego
lub naczelnika urzędu celnego, organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten
organ w pierwszej instancji), a także Samorządowe Kolegium Odwoławcze (organ
odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa (art. 13§1 pkt. 2). Z właściwości instancyjnej wynika podział

19.	Por. W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym,
Warszawa 2002, s. 76.
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organów podatkowych, który jest uzasadniony szerokim określeniem czynności
przez nie wykonywanych20. Innych czynności podejmują się organy I instancji,
a innych organy odwoławcze. Poza rodzajami właściwości organów, które wynikają z przepisów prawa, wyróżnia się także właściwość delegacyjną. Sytuacja ta
może mieć miejsce, gdy zachodzi potrzeba wyłączenia organu podatkowego, który
pierwotnie był właściwy do załatwienia sprawy. Wyłączenie organu następuje, gdy
sprawa dotyczy: naczelnika urzędu skarbowego albo jego zastępcy, dyrektora izby
skarbowej albo jego zastępcy, małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo
powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt. 1 albo 2, osoby
związanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wymienioną
w pkt. 1 albo 2, o czym stanowi art. 131 o.p.

Zakres działania urzędów i izb skarbowych
Przedmiot i zakres działalności urzędów i izb skarbowych jest określony w u.o.i.s.
oraz w opartym na art. 5 ust. 10 tejże ustawy Zarządzeniu nr 5 Ministra Finansów
z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz
nadania im statutów21, Zarządzeniu Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września
2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów22,
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych23, Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia
1994r zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz
siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych24. Urząd skarbowy jest państwową
20. Por. K. Teszner, Administracja podatkowa…, s.188.
21.	Zarządzenie Nr 5 Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów
i izb skarbowych oraz nadania im statutów, Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 stycznia 2014 r. poz. 3.
22.	Zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów
i izb skarbowych oraz nadania im statutów, Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r., Nr 10, poz. 45.
23.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie terytorialnego zasięgu
działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, Dz. U.
z 2003 r., Nr 209, poz. 2027.
24.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1994r zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych, Dz.
U. z 1994 r., Nr 131, poz. 664.
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jednostką budżetową obsługującą naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie, podlegającym Ministrowi Finansów,
a także organem podatkowym pierwszej instancji. Urząd ten obsługuje naczelnika w zakresie: ustalania lub określania i poboru podatków oraz niepodatkowych
należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych
przepisów z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie
lub określanie i pobór należy do innych organów, rejestrowania podatników oraz
przyjmowania deklaracji podatkowych, wykonywania kontroli podatkowej, podziału i przekazywania, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów
budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin, wykonywania egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych, współpracy z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań
ustawowych, wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach25.
Urząd skarbowy, jako osoba prawna jest organem podatkowym oraz kontrolnym,
dlatego też spośród wymienionych powyżej zadań warto zatrzymać się nad jednym,
a mianowicie: kontrolą podatkową. Uprawnienia do jej przeprowadzenia mają wyłącznie urzędy skarbowe i organy samorządu terytorialnego I instancji (w zakresie
podatków i opłat lokalnych), co wynika m. in. z art. 281§1 o.p. W każdym urzędzie
skarbowym musi być wyodrębniony referat, bądź wydział kontroli podatkowej.
Zasięg terytorialny przeprowadzanej kontroli podatkowej jest taki sam, jak zasięg
działania urzędu. Jej zakres przedmiotowy i podmiotowy dotyczy prawidłowości
wywiązywania się podatnika z obowiązków określonych w przepisach podatkowych. Obejmuje więc podatki, dotacje, opłatę skarbową, a także zatajone źródła dochodów26. Poza omówionymi dotychczas uprawnieniami wynikającymi z przepisów
podatkowych, koniecznym jest jeszcze wymienienie przywileju wydawania decyzji.
Urzędy skarbowe wydają decyzje w sprawach zobowiązań podatkowych, określenia
podstawy opodatkowania, ustalenia zaległości podatkowej, określenia wysokości
straty poniesionej przez podatnika, odroczenia na wniosek podatnika terminu płat25.	Por. Urząd Skarbowy w Głubczycach, Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego, http://www.
bip.us-glubczyce.biuletyn.info.pl/cms_usglubczyce/archiwum/www.bip.usglubczyce.wbd.pl/
indexadfc.html?menu_id=16, pobrano: 02.01.20 15 r.
26.	Por. A. Borodo, Vademecum podatnika. Kontrola podatkowa i skarbowa, Warszawa 1998, s.
12-14.
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ności podatku, zwrotu nienależnego wynagrodzenia pobranego przez płatnika lub
inkasenta, zabezpieczenia na majątku podatnika, ustanowienia hipoteki ustawowej,
czy też ustanowienia zastawu skarbowego27. Dział piąty o.p. w art. 272 – 280, nadaje
urzędom skarbowym prawo do dokonywania czynności sprawdzających, których
celem jest m. in. sprawdzanie wpłacania zdeklarowanych podatków, sprawdzanie
terminowości składania deklaracji podatkowych oraz kontrola w zakresie poboru
podatków przez płatników i inkasentów, a także stwierdzanie formalnej poprawności składanych deklaracji. Urząd skarbowy jest jednym z finansowych organów postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe, którego upoważnia do tej funkcji art.118§ 1 pkt. 1 k.k.s. Urząd skarbowy
jako organ postępowania przygotowawczego posiada w sprawach o wykroczenia
skarbowe uprawnienia do sporządzania, wnoszenia aktu oskarżenia i popierania
go przed sądem, a także do występowania w toku całego postępowania, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia28. Do zakresu działania
urzędów skarbowych należy prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego29
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a także wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego
wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego. Typowymi przestępstwami
skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi, które są przedmiotem postępowań
karnych skarbowych prowadzonych przez urzędy skarbowe są te, które skierowane
są przeciwko obowiązkom podatkowym. Poszczególne artykuły przedstawiają
znamiona przestępstwa skarbowego, bądź wykroczenia skarbowego oraz określają
karny jakie grożą za popełnienie takiego czynu zabronionego30. Urząd Skarbowy
jako organ dochodzenia prowadzi sprawy o przestępstwa skarbowe i wykroczenia

27. Por. Tamże, s. 54-68.
28.	Por. A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Warszawa 2011, s. 155-156.
29.	Oskarżycielem publicznym jest organ państwowy, który we własnym imieniu wnosi lub popiera
oskarżenie (obwinienie) w sprawach o czyny zabronione, które ustawa nakazuje lub zezwala
ścigać skargą publiczną.
30.	Por. Urząd Skarbowy w Poznaniu, Odpowiedzialność karno-skarbowa, http://www.uspnm.pl/
pl/serwis_podat kowy/odpowiedzialnosc _karnoskarbowa.html, pobrano: 02.01.2015 r.
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skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji
lub subwencji z wyłączeniem spraw o tzw. przestępstwa i wykroczenia akcyzowe.
Od tego roku kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowego są wyższe, gdyż
wzrosło minimalne wynagrodzenia za pracę będące podstawą wyliczenia limitów
kar pieniężnych.
Kolejną jednostką niezespolonej administracji rządowej jest izba skarbowa, która
obsługuje kierującego nią dyrektora. Wśród jej zadań należy wymienić: nadzór
nad urzędami skarbowymi, rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych, rozpatrywanie odwołań od
decyzji dyrektorów kontroli skarbowej, ustalanie i udzielanie oraz analizowanie
prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych w zakresie określonym
przez Ministra Finansów, wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych
przepisach31. W ramach izb skarbowych mogą się mieścić następujące komórki
organizacyjne realizujące powyższe zadania: wydziały (minimum 20 pracowników, na czele z naczelnikiem wydziału), oddziały (min. 10 pracowników, na czele
z kierownikiem oddziału), referaty (minimum 5 pracowników, na czele z kierownikiem referatu), wieloosobowe stanowiska pracy, które zatrudniają minimum 2
pracowników włącznie z kierującym stanowiskiem, a także jednoosobowe stanowiska pracy32.

Uprawnienia Ministra Finansów, dyrektorów izb
skarbowych i naczelników urzędów skarbowych
W administracji podatkowej rola i miejsce Ministra Finansów jest szczególna. Jak
stanowi art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej33, Minister Finansów jest odpowiedzialny za kierowanie budżetem państwa,
działem finansów publicznych, a także instytucjami finansowymi. Zgodnie z art.
13 o.p. jest on organem podatkowym jako organ pierwszej instancji w sprawach
stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia
decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia z urzędu. Ponadto występuje jako organ
31. Por. Tamże.
32. Por. Z. Ofiarski, Prawo…., s. 106.
33.	Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz. U. 2007 r., Nr 65, poz.
437 ze zm.
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odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa powyżej; jako organ
właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych, jako
organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także
organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach
bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ordynacja
podatkowa w art. 14 przydzieliła Ministrowi Finansów uprawnienia nadzorcze
i zobowiązała go do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Minister Finansów
ma obowiązek podejmować takie działania, na skutek których urzędy skarbowe
i urzędy kontroli skarbowej będą interpretować i stosować przepisy prawa dokładnie w taki sam sposób w całym kraju. W ramach nadzoru i w celu wykonywania
ustawowych zadań (w szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych) ministerstwo może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych składanych
do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnych (art.14§2
o.p.). Omawiany wcześniej artykuł stanowi, że minister sprawuje ogólny nadzór
w sprawach podatkowych. W doktrynie przyjmuje się, że oznacza to stosowanie
różnych form i sposobów działania zmierzających do zapewnienia przez organ
nadzorczy prawidłowego funkcjonowania podmiotu nadzorowanego34. Minister
Finansów jest również organem odwoławczym w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji i stwierdzenia
wygaśnięcia decyzji, a od 2006 r. jest organem właściwym w sprawie porozumień
dotyczących ustalenia cen transakcyjnych35. Minister sprawuje bezpośredni nadzór
nad dyrektorami izb skarbowych i nadzór zwierzchni nad wszystkimi organami
podatkowymi wchodzącymi w skład Ministerstwa Finansów. Posiada on przywilej
wszczynania z urzędu i prowadzenia spraw stwierdzających nieważność decyzji,
wznowienia postępowania, zmiany, uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia36. Wśród uprawnień Ministra Finansów wyróżnia się: sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych, organizacja poboru podatków i innych
34. K. Teszner, Administracja podatkowa…, s. 96.
35. Tamże, s. 206.
36.	Por. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja podatkowa – komentarz, Toruń 2007, s. 75.
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należności podatkowych, tworzenie prawa podatkowego (projektowanie ustaw
i rozporządzeń oraz wydawanie rozporządzeń i zarządzeń). Minister Finansów
pełni funkcję naczelnego organu administracji państwowej, który może zmienić
lub stwierdzić nieważność decyzji wydanych przez organy podatkowe, naczelnego
organu kontroli skarbowej, organu odwoławczego od decyzji izb skarbowych, jeżeli
decyzje te zostały wydane w pierwszej instancji, organu nadzorującego wykonanie
czynności przez organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, organu sprawującego nadzór w sprawach karnych skarbowych.
Dyrektor izby skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby skarbowej, którą kieruje, przy pomocy wicedyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i jak w przypadku naczelnika urzędu skarbowego
– pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Dyrektor izby
skarbowej może upoważnić osoby zatrudnione w izbie do podpisywania pism,
podejmowania rozstrzygnięć i wyrażania opinii w imieniu izby skarbowej37. Do
jego kompetencji zalicza się wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, w tym
ustalanie regulaminu organizacyjnego izby skarbowej i jego zmian, reprezentowanie Izby Skarbowej na zewnątrz, ustanawianie pełnomocników, powoływanie
zespołów i komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym, wnioskowanie w sprawie zmian w terytorialnym zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych,
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi izby
skarbowej, sprawy dotyczące planowania i realizacji audytu wewnętrznego w izbie
skarbowej, kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w izbie skarbowej
i nadzorowanych urzędach skarbowych, zapewnienie przestrzegania tajemnicy
skarbowej i ochrony pozostałych informacji prawnie chronionych oraz wykonywanie funkcji administratora danych osobowych, nawiązywanie, rozwiązywanie
i zmiana stosunków pracy, ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników izby skarbowej oraz wykonywanie pozostałych zadań
dyrektora generalnego, określonych w przepisach odrębnych, zatwierdzanie planu
finansowego izby skarbowej i podziału środków finansowych dla urzędów skarbowych, dysponowanie funduszami, zatwierdzanie list wypłat oraz sprawowanie
nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przydzielonymi izbie
37. Por. Z. Ofiarski, Prawo…, s. 105.
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skarbowej pod względem legalności, gospodarności i celowości, w zakresie spraw
podatkowych: wydawanie postanowień i decyzji, w tym w trybach nadzwyczajnych
oraz wnoszenie skarg kasacyjnych lub odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym
wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, podejmowanie decyzji o skierowaniu doniesień do Prokuratury na podstawie odrębnych przepisów
oraz podejmowanie decyzji o skierowaniu do Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej informacji o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł38, a ponadto na
mocy §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego39 jest
uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej, a także odpowiedzi na
skierowane przez podatnika wezwanie do usunięcia naruszeń prawa. Właściwość
miejscowa dyrektorów izb skarbowych odnosi się do obszaru województwa i jest
zgodna z podziałem terytorialnym kraju. W Polsce urząd dyrektora izby skarbowej
piastuje 16 osób, a ich siedzibami są miasta wojewódzkie40.
Naczelnicy urzędów skarbowych są zaliczani do trzeciej grupy organów podatkowych. Wykonują oni zadania przy pomocy urzędu, którym kierują. Są oni wspierani
przez zastępcę, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych
i innych pracowników z samodzielnych stanowisk. Zadania naczelników urzędów
skarbowych to: ustalanie, określanie i pobór podatków, niepodatkowych należności
budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,
nadawanie Numerów Identyfikacji Podatkowej, prowadzenie ewidencji podatników
oraz aktualizacja danych o podatnikach, przyjmowanie formularzy podatkowych
i identyfikacyjnych, wykonywanie kontroli podatkowej, podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych
miedzy budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych, prowadzenie
dochodzeń w sprawach karnych skarbowych i wykonywanie funkcji oskarżyciela
38.	Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Dyrektor Izby Skarbowej, http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.
pl/index .php?option=com _content &task=view&id=33&Itemid=157, pobrano: 02.01.2015 r.
39.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do
wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770.
40. Por. K. Teszner, Administracja podatkowa…, s. 183.
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publicznego, wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
a także kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego
wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego, wykonywanie innych zadań
określonych w odrębnych przepisach. Artykuł 131 o.p. reguluje kwestie związane
z wyłączeniem m. in. naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby celnej od
załatwienia spraw regulowanych przepisami prawa podatkowego, jeśli te dotyczą
ich bezpośrednio, a także wiążą ich wstępnych, zstępnych, powinowatych itd. Jeżeli
zaistnieje sytuacja wyłączenia naczelnika urzędu, sprawę doprowadza do końca
naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony postanowieniem przez właściwego
dyrektora izby skarbowej lub naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez
Ministra Finansów w zależności od przyczyn jego wyłączenia41.

Podsumowanie
Misją administracji podatkowej jest pozyskiwanie dochodów budżetowych przy
maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych
oraz zapewnieniu podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego
stosowania przepisów prawa podatkowego. Administracja zapewnienia wpływ
dochodów na poziomie określonym w planie budżetowym państwa na dany rok.
Niestety zdolność prawna organów podatkowych do prowadzenia spraw jest ograniczona ze względu na niedoskonałe regulacje normatywne. Bardzo często niejasne
i skomplikowane przepisy stają się źródłem błędnej wykładni. Spośród wszystkich
aktów poruszających problematykę właściwości można uznać, że najczytelniej jest
określona właściwość instancyjna, ponieważ ustawodawca tylko w tym jednym
przypadku jasno wskazał jakich organów ona dotyczy (por. art. 13 o.p.). Problem
dla pracowników organów podatkowych jest niekiedy określenie właściwości miejscowej i rzeczowej, albowiem ustawodawca nie wskazuje do jakich przepisów należy
sięgać ustalając właściwość organów. Chociaż ustawodawca nie wskazuje w sposób
bezpośredni do jakich altów należałoby sięgnąć, to nie trudno wywnioskować,
że sama ordynacja podatkowa to za mało. Stojąc przed problematyką określenia
właściwości miejscowej i rzeczowej należy posiłkować się aktami stanowiącymi

41. Por. S. Dolata, Podstawy o polskim systemie podatkowym, Warszawa 2013, s. 156.
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ustrojowe podstawy funkcjonowania organów42, wśród których należy wymienić:
ustawę z dnia 4 września1997 o działaniach administracji rządowej43, ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym44, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym45 i z tego samego dnia o samorządzie województwa46. Ponadto
należy wskazać na ustawę z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne47, ustawę z dnia 12
października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych48, a także wspomnianą już wcześniej ustawę o urzędach i izbach skarbowych. Podsumowując
kwestie zadań, organizacji i funkcjonowania administracji podatkowej nie trudno
zauważyć, że jest to obszar, dla którego trudno wypracować efektywne i przystępne
(z punktu widzenia podatnika i płatnika) rozwiązania, czego dowodem jest szereg
reform, które każda kolejna kadencja Sejmu usiłuje realizować. Ostatni projekt,
który jeszcze przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi znalazł się w Senacie, zakłada poprawę skuteczności i efektywności organów podatkowych przez
połączenie izb skarbowych i urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową,
na czele której miałby stanąć jeden dyrektor. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości
z wielu powodów. Z jednej strony ma się to przyczynić do zmniejszenia ilości
jednostek i utrzymywanych z budżetu państwa, ale z drugiej strony pracę starci tysiące osób. Choć Konstytucja RP gwarantuje zasadę dwuinstancyjności, to
jednak istnieje ryzyko zachodzenia nieprawidłowości w tym zakresie, albowiem
wszelkie odwołania będzie rozpatrywała ta sama instytucja. Wątpliwości budzi
również propozycja pozbawienia naczelnika urzędu skarbowego funkcji organu
podatkowego i utworzenie delegatur izb skarbowych. W prezentowanym projekcie nie ma mowy o kosztach jakie poniesie państwo, a przecież to jest podstawa
dokonywania wprowadzania jakichkolwiek zmian. Oczywiście nie można mówić,

42. Por. K. Teszner, Administracja podatkowa…, s. 278.
43.	Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działaniach administracji rządowej, Dz. U. 1997 nr 141 poz.
943.
44. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95.
45. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578.
46. Ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie wojewódzkim, Dz. U. 1998 nr 91 poz. 576.
47. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.
48.	Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.
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że wszystko jest naznaczone wątpliwym sukcesem, bo przecież reforma ma wnieść
pewne elementy, które ułatwią komunikację podatnika z urzędem, np. rozszerzenie
możliwości informatycznych urzędów. Ponadto planowane zmiany w zakresie właściwości miejscowej pozwolą podatnikowi załatwić sprawy tam gdzie mu wygodniej
w danym momencie, a nie tam gdzie wskazuje miejsce zamieszkania. Nie lega
wątpliwości, że konieczna jest zmiana w zakresie odciążenia urzędów skarbowych
w zakresie spraw niezwiązanych ze zobowiązaniami podatkowymi (określeniem
wysokości, poborem, kontrolą), co w części już nastąpiło, bo od 2007 r. interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydaje Minister Finansów, ale to ciągle
za mało. Na pewno potrzeba jednolitego systemu pracy i jednakowego standardu
obsługi podatników. Proponowany projekt reformy nie przewiduje pozostawienia
w niektórych miejscowościach, gdzie miałby być zlikwidowany urząd, utworzenia
oddziałów zamiejscowych, których utrzymanie kosztowałoby znacznie mniej, a byłby wsparciem dla dużych jednostek ponieważ realizowały by te wszystkie zadania,
które niejako ciążą urzędom skarbowym, a więc: przyjmowanie wniosków, podań
i deklaracji, wydawanie zaświadczeń o dochodach, udzielanie informacji ogólnych
i informowanie o stanie zadłużenia. Takie rozwiązanie realizowałoby ideę instytucji
przyjaznej dla interesanta, albowiem oddziały zamiejscowe byłby bliżej podatnika,
który mieszka poza granicami większej aglomeracji. Nie da się ukryć, że konieczna
jest również zmiana wymienianej wielokrotnie już ustawy o urzędach i izbach
skarbowych ponieważ jest w niej tak wiele uchylonych przepisów i zdawkowych
uregulowań, że zdaje się nie spełniać swojej funkcji zgodnie z jej przeznaczeniem.
Na pewno planowana reforma jest kompleksowa, a nie fragmentaryczna, pojawia się
tylko pytanie, czy polski ustawodawca jest dobrze przygotowany na taką rewolucję
administracyjną i czy jest konieczne, aby aż tyle zmieniać? O ile bezdyskusyjna jest
potrzeba poprawienia jakości przepływu informacji, rozszerzenia zakresu wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych, abyśmy mogli tak jak np. mieszkańcy
Francji, czy Niemiec komunikować się z fiskusem bez wychodzenia z domu, o tyle
pojawia się wątpliwość, czy jeden, główny dyrektor na cały kraj i pozbawianie
naczelników funkcji organu podatkowego jest niezbędne dla poprawienia funkcjonowania organów podatkowych? Nawiązując do reformy administracji podatkowej należy wspomnieć, że 2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy
o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Znowelizowana
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ustawa ma wcielać w życie część z wymienionych powyżej propozycji reform m. in.
przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych, działających
na terenie województwa, w jedną jednostkę budżetową, która będzie stanowiła
jeden urząd. W takim urzędzie zadania kierownika będzie wykonywał dyrektor
izby skarbowej, a pracodawcą osób w nim zatrudnionych będzie izba skarbowa49.
Większość nowych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Streszczenie
Administracja podatkowa w Polsce. Część 2. Zadania, funkcje, działanie
Podstawowym celem administracji podatkowej jest pobieranie dochodów podatkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób. Realizacja tego
celu ma zapewnić stały i terminowy dopływ dochodów z tytułu podatków i innych
należności podatkowych do budżetu państwa oraz budżetów gmin. W Polsce odpowiedzialnym za ogólny nadzór w sprawach finansowych jest Minister Finansów,
któremu podlegają dyrektorzy izb skarbowych będący odpowiedzialnymi za nadzór nad urzędami skarbowymi. Te ostatnie mają najszerszy zakres obowiązków,
albowiem do nich należy przede wszystkim prowadzenie dochodzeń w sprawach
o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
a także wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.
Słowa kluczowe: administracja podatkowa, kontrola i pobór podatków, właściwość,
dochód państwa, urząd skarbowy, izba skarbowa.

Summary
Tax administration in Poland – Part II (tasks, functions, mode of operation)
The primary goal of tax administration is to collect taxes in the most efficient and
just manner. The performance of this goal is aimed at providing a constant and timely inflow of incomes from tax and other tax fees into the national budget and the
budgets of individual communes. In Poland, the Minister of Finance is responsible

49.	Ministerstwo Finansów, Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej, http:/ /uskr osnoodrz.pl/content/view/306/1/, pobrano: 30.11.2015.
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for general financial supervision, and is in charge of the heads of tax chambers,
who are responsible for supervising tax offices. Tax offices have the widest scope of
duties, as they are responsible primarily for conducting investigations regarding tax
crimes and offences, acting as the public prosecutor in cases concerning tax crimes
and offences, as well as executing financial sanctions, within the scope specified
by the Penal and Fiscal Code.
Keywords: tax administration, tax control and collection, property, budget, tax
office, tax chamber.
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z 2007 r., Nr 112, poz. 770.
– Z arządzenie Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie
organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, Dz. Urz. Min.
Fin. z 2010 r., Nr 10, poz. 45.
– Zarządzenie Nr 5 Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, Dz. Urz. Min. Fin.
z dnia 28 stycznia 2014 r. poz. 3.

SPrAWOZDANIA

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji
naukowej Ochrona praw człowieka w Polsce i na
świecie w XXI wieku – Krosno 12.02.2015 r.
Jacek Cheda1
W dniu 12 lutego 2015 r. w Krośnie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa:
„Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku”. Organizatorami
konferencji były: Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe oraz kierunek
Administracja Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Konferencję otworzył dr Waldemar Basak, Prezes Karpackiego Towarzystwa
Naukowego i Oświatowego, który przywitał zaproszonych gości i wyraził zadowolenie, że może uczestniczyć w konferencji o tak interdyscyplinarnym charakterze,
która umożliwia wymianę poglądów oraz wypracowanie szczegółowych rozwiązań
w zakresie ochrony poszczególnych rodzajów praw człowieka. Następnie wystąpił
prodziekan kierunku Administracja Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - dr Ireneusz Maj, który podziękował wszystkim
za przybycie, za przygotowanie wystąpień i życzył owocnych obrad.
Obrady plenarne otworzył prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach, który w wystąpieniu pt. Ochrona praw człowieka
w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej wskazał jak istotną funkcję w kształtowaniu integralności europejskiej odgrywa Karta oraz jakie ma ona znaczenie dla
kształtowania podstaw ochrony praw człowieka w Polsce. W kolejnym wystąpieniu
pt. Ochrona praw człowieka przed sądem karnym dr hab. Justyna Jurewicz z Uniwersytetu Łódzkiego scharakteryzowała istotę ochrony praw człowieka w postępowaniu
karnym przed sądem. Omówiła prawa oskarżonego oraz prawa pokrzywdzonego,
wskazując na społeczną akceptację poszanowania obu typów praw. Następnie dr
Waldemar Basak, prezes KTNiO, w wystąpieniu pt. Ograniczenia praw człowieka

1.	Dr Jacek Cheda, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
w Sieradzu.
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w Polsce z uwagi na bezpieczeństwo państwa omówił ograniczenia wolności i praw
obywatela w stanach nadzwyczajnych. Stwierdził, że ograniczenia takie są możliwe
w oparciu o przepisy Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zwanej dalej w skrócie: Konstytucją RP z 1997 r.), wyłącznie dla stanów nadzwyczajnych: wojennego,
wyjątkowego i klęski żywiołowej. Wspomniał, że mimo braku wyraźnych regulacji
prawnych dotyczących badanej problematyki w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym
i w innych aktach prawnych, ograniczenia te występują w sytuacjach kryzysowych
i dotyczą m.in.: ograniczenia prawa własności i wolności prowadzenia działalności
gospodarczej (art.: 22 i 64 ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r.), wolności przemieszczania
się, organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, a także wolności osobistej obywateli podlegających ewakuacji. Przybliżył powyższą problematykę
w oparciu o stan faktyczny: rozwiązania zastosowane w czasie powodzi w Jaśle
w czerwcu 2010 r. Następnie mgr Mariusz Olężałek, doktorant Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w wystąpieniu pt. Zakaz dyskryminacji
w świetle przepisów obowiązujących w Polsce i standardów międzynarodowych odniósł się do ochrony prawnej przed dyskryminacją. Wskazał, że zakaz dyskryminacji oznacza nakaz równego traktowania podmiotów znajdujących się w takiej samej
lub podobnej sytuacji. W świecie cywilizowanym to powszechnie uznany element
statusu jednostki. Prelegent omówił różnice w rozumieniu pojęcia równość, ujętego
w polskim krajowym porządku prawnym, a także w orzecznictwie europejskim.
W końcowej części wystąpienia scharakteryzowana została zasada dyskryminacji
w kontekście prawa Unii Europejskiej, która wyraża się przede wszystkim poprzez
zasadę dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Mgr Waldemar Janosiewicz,
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w wystąpieniu pt.
Problematyka praw człowieka w prawodawstwie państw Euroregionu Karpackiego
przedstawił prawne uwarunkowania ochrony praw człowieka w krajach wchodzących w skład Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, który powstał 14
lutego 1993 r. w Debreczynie. To porozumienie przedstawicieli władz regionalnych
obszarów przygranicznych pięciu państw: Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii. W każdym z tych państw prawa człowieka i wolności obywatelskie określają ich
konstytucje. Mgr Grażyna Kącicka, doktorantka z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, wygłosiła referat pt. Instytucje zajmujące się ochroną
praw człowieka w Polsce. Prelegentka wskazała, że człowiekowi przynależne są
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pewne prawa wynikające z jego natury: prawo do życia, do wolności i własności. Zauważyła, że organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka kierują się zasadami,
które można sformułować w następujący sposób: w każdej sytuacji dobro człowieka
powinno być zawsze na pierwszym planie, każda jednostka powinna posiadać sferę
wolności i autonomii, do której nie powinna wkraczać żadna władza; i wreszcie:
każda jednostka powinna mieć prawo domagania się od państwa ochrony swoich
najważniejszych praw. Prawa człowieka w Polsce ustanowione są w Konstytucji
RP z 1997 r., a na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponadto
Polska jest stroną najważniejszych umów i traktatów międzynarodowych dotyczących praw człowieka (m.in. Europejska Konwencja Praw Człowieka), ratyfikowała
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Europejski Trybunał
Praw Człowieka orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej. Część plenarną
zakończył dr Ireneusz Maj wystąpieniem pt. Równi z równymi, wolni z wolnymi.
Ideologia prometejska w służbie narodów do samostanowienia w publicystyce Włodzimierza Bączkowskiego, reprezentujący Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną
w Łodzi. Prelegent przedstawił istotę ideologii prometejskiej, jej głównych krzewicieli. Następnie omówił dorobek publicystyczny Włodzimierza Bączkowskiego,
szczegółowo odnosząc się do tych pozycji, w których odwołał się do w/w ideologii.
Po przewie rozpoczęto obrady w sekcjach. Sekcję pierwszą: Ochrona prawa do
edukacji poprowadził dr Waldemar Basak. W pierwszym wystąpieniu pt. Dylematy prawa autorskiego w dydaktyce akademickiej dr Wiesław Przybyła z Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi scharakteryzował istotę praw autorskich
w dydaktyce akademickiej. Przedstawił, w których obszarach działalności dydaktycznej prawa autorskie są wykorzystywane oraz główne obszary naruszeń tych
praw w ramach działalności dydaktycznej. Kolejną prelegentką była mgr Anna
Wierucka z Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, która wygłosiła referat pt. Realizacja powszechnego prawa do edukacji na przykładzie wykorzystania platform e-learningowych w szkolnictwie wyższym. Na wstępie Referentka
podkreśliła, że prawo do nauki jest jednym z podstawowych praw człowieka (zob.
Konstytucja RP z 1997 r.). Wskazała, że w kontekście równego dostępu do wykształcenia istotnym elementem jest rozwój nowych technologii i wykorzystania
ich w procesie kształcenia. Mowa tu o nauczaniu zdalnym i zastosowaniu platform
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e-learningowych wspomagających proces dydaktyczny. Szczególne znaczenie ma
tutaj zniesienie barier w dostępie do wykształcenia na szczeblu wyższym dla osób
niepełnosprawnych, osób czynnych zawodowo, osób, które z różnych względów,
w tym i finansowych nie mogą podjąć kształcenia (kształcenie zdalne eliminuje
część kosztów związanych z dojazdem do siedziby uczelni choć nadal znaczna
część zajęć dydaktycznych realizowana jest w uczeni). Omówione zostały także
regulacje prawne, warunki, które muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na
studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Prawa do nauki dotyczyło także wystąpienie mgr Anety Woźniakowskiej-Moskwy (przedsiębiorcy i członka KTNiO): Ochrona prawa do nauki w polskim
systemie prawnym. Autorka referatu także odwołała się Konstytucji RP 1997 r.
Prawo do nauki uznane zostało przez szereg aktów prawa międzynarodowego,
których sygnatariuszem jest również Polska. Na tej podstawie polski ustawodawca
zawarł gwarancję ochrony prawa do nauki w art. 70 Konstytucji RP z 1997 r. oraz
uchwalonej w dniu 7 września 1991 r. ustawie o systemie oświaty. Prelegentka
omówiła zadania organów administracji publicznej w zakresie oświaty, szczególną
uwagę zwróciła na zadania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dr inż. Alina Maria Basak, reprezentująca Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu,
w wystąpieniu pt. Ochrona praw i wolności konstytucyjnych ucznia w szkole zaprezentowała problematykę praw i wolności konstytucyjnych dziecka, wynikających
z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej. Opisała konkretne
prawa i wolności przysługujące każdemu dziecku (prawa materialne) oraz dostępne
sposoby działania i związane z nimi instytucje (np. sądy), pozwalające wyegzekwować przestrzeganie praw i wolności (prawa proceduralne).
Kolejnym wystąpieniem dotyczącym e-learningu było wystąpienie mgr Lidii
Mirowskiej z Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pt. E-learning jako odpowiedź na
wykluczenie cyfrowe. We wstępie prelegentka podkreśliła, że wykluczenie cyfrowe
to wynik nierówności pomiędzy rozwojem technologii informatycznej, a jej wykorzystaniem przez cześć społeczeństwa z utrudnionym dostępem do nowoczesnych
rozwiązań. Postęp w dziedzinie technologii informatycznych wymaga od dzisiejszego społeczeństwa bieżącego uzupełniania i nabywania nowych umiejętności,
wychodzenia na przeciw proponowanym rozwiązaniom. Wykluczenie, przepaść
cyfrowa nie dotyczy samego fizycznego braku dostępu do rozwiązań informatycz-
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nych, ale również coraz częściej samego braku rozeznania w ofercie rynku oraz
wiedzy jak nowoczesne rozwiązania mogą być wykorzystywane. Wskazała, że jednym z obszarów edukacji ściśle związanych z rozwojem nowoczesnych technologii
jest e-lerning. Upowszechnianie e-lerningu może przyczynić się do poszerzania
świadomości społeczeństwa w zakresie wykorzystywania technologii. E-lerning to
odpowiedź na wykluczenie cyfrowe w zakresie wyrównywania szans dostępu do
wiedzy oraz doskonałe środowisko do poszerzania horyzontów wykorzystywania
nowoczesnych technologii. Swoiste dwa w jednym, pakiet nowych umiejętności,
które doskonale wpisują się w idee społeczeństwa informacyjnego. Umiejętność
posługiwania się technologiami informatycznymi jest jedną z kluczowych kompetencji o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Kompetencje informatyczne lub szerzej informacyjno-komunikacyjne znajdują coraz
więcej zastosowań w codziennej komunikacji oraz w większości branż zawodowych.
Podstawą edukacji jest zawsze komunikacja, w e-lerningu komunikacja zdalna,
która buduje nowoczesne kompetencje informatyczne społeczeństwa, pozwala
na odnalezienie się w nowoczesnej rzeczywistości informatycznej. Następnym
prelegentem był mgr Bartosz Rzętkiewicz, Z-ca Dyrektora Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Pan mgr wygłosił referat: Szkolnictwo zawodowe dla potrzeb gospodarki – wyzwania i problemy. Rola specjalnych stref ekonomicznych na
przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W wystąpieniu wskazał na
dużą rolę kształcenia zawodowego w rozwoju gospodarki naszego kraju. Omówił
stan kształcenia zawodowego, podkreślając zaniedbania w tym zakresie, i wskazał
na konieczność odbudowy tego typu kształcenia. W tej odbudowie mają pomóc
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Za przykład podał Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Przedstawił założenia systemu, korzyści płynące z jego wprowadzenia oraz,
co bardzo cenne, scharakteryzował prawno-formalne i organizacyjne problemy,
związane z jego tworzeniem i realizacją. Obrady w sekcji pierwszej zakończyło
wystąpienie mgr inż. Marty Schmidt, pt. E-learning z perspektywy ochrony praw
autorskich, z Fundacji Familijny Poznań. Prelegentka w bardzo interesujący sposób
omówiła proces przygotowania kursu e-learningowego, np. jak tworzyć scenariusze zajęć i warsztatów, aby uchronić się przed naruszeniem praw autorskich?
Wskazała, że naruszenie praw autorskich może dotyczyć praw osobistych lub praw
majątkowych, co może skutkować równoczesnym powstaniem zarówno odpowie-
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dzialności cywilnej, jak i karnej. W podsumowaniu podkreśliła, że kluczowe jest
to, aby twórcy kursów multimedialnych posiadali wiedzę dotycząca dozwolonego
użytku chronionych utworów.
Równolegle do obrad sekcji pierwszej obrady odbywały się w sekcji drugiej poświęconej tematowi: Ochrona praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, którą
poprowadził dr Piotr Oleksiak. Obrady otworzyła dr inż. Danuta Janczewska ze
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, która w wystąpieniu pt. Kreowanie menedżera
w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie zarządzania zasobami wiedzy przybliżyła problematykę zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie. Wskazała jaką pozycję
pełni tworzenie systemów zarządzania zasobami wśród możliwości kreowania
konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa. Zauważyła, że z koncepcją zarządzania
wiedzą wiąże się pojęcie kluczowych zdolności oraz kluczowych kompetencji, które
przyczyniają się do konkretnych korzyści dla klienta. Podkreśliła, że kluczowe
kompetencje są efektem procesu uczenia się organizacji, stanowią jej indywidualny atrybut, są także trudne do skopiowania przez konkurentów. W drugiej części
wystąpienia przedstawiła wyniki badań własnych zarządzania zasobami wiedzy
w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Dr Piotr Oleksiak, reprezentujący Uniwersytet
Łódzki, wygłosił referat na temat Kodeksy etyczne jako element społecznej odpowiedzialności biznesu w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Za
cel referatu prelegent postawił zaprezentowanie specyfiki kodeksów etycznych
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jako jednego z elementów społecznej
odpowiedzialności biznesu w organizacji. We wstępie podkreślił, że w obecnych
warunkach funkcjonowania firm coraz więcej z nich stara się, oprócz spełniania
wymogów prawnych, korzystać się z dodatkowych narzędzi pozytywnego kształtowania relacji z pracownikami na różnych płaszczyznach (systemy wynagradzania,
rozwój pracowniczy, kariery zawodowe czy atmosfera w miejscu pracy). Zauważył, że jednym z tych narzędzi są kodeksy etyczne, które stają się integralnym
narzędziem zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji, ale także kształtują
pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu zewnętrznym. W referacie przedstawia
podstawowe elementy kodeksu etycznego odnoszące się do postaw, zasad czy sposobów postępowania i realizacji obowiązków służbowych przez pracownika i kadrę
kierowniczą, a także działań na rzecz kreowania postaw nienagannych etycznie
i moralnie (jest to zilustrowanie przykładami kodeksów etyczny w konkretnych

176

Jacek Cheda

polskich firmach). Dr Piotr Mikołajczyk, reprezentujący Społeczną Akademię Nauk
w Łodzi, wygłosił referat na temat: Prawo do dziedziczenia przedsiębiorstwa. W wystąpieniu omówił istotę dziedziczenia, wskazał na jego formy, następnie przedstawił
prawne aspekty dziedziczenia przedsiębiorstw. Przedstawił przypadki, w których
dziedziczenie to jest możliwe oraz jaki jest tryb postępowania spadkowego w tym
przypadku. Z kolei dr inż. Jerzy Janczewski z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w wystąpieniu: Wybrane aspekty pracy nierejestrowanej w szarej
strefie wskazał na główne obszary szarej strefy i na przyczyny powodujące jej powstawanie w określonych branżach. Scharakteryzował narzędzia, dzięki którym
szara strefa może zostać zmniejszona oraz rolę państwa w tym procesie. Dr Jarosław Ropęga, reprezentujący Uniwersytet Łódzki, w wystąpieniu pt. Ograniczenia
tworzenia i funkcjonowania małych firm omówił rozwój małej przedsiębiorczości
w Polsce, wskazując na kluczową rolę, którą w systemie gospodarczym odgrywają
tego typu firmy. W pierwszej kolejności odniósł się do barier, które ograniczają
rozwój tego segmentu firm w Polsce. Omówił prawno-finansowe i organizacyjne
bariery mające swoje źródła zarówno w otoczeniu zewnętrznym firm (system podatkowy, ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, konkurencja), jak i wewnątrz
firm (niewłaściwa organizacja firmy czy też nieodpowiednia polityka zatrudnienia).
W drugiej części wystąpienia przedstawił instrumenty, które mogą wspomóc rozwój
małych firm. Ing. Jaroslava Kmecová, PhD., MBA, której miejscem zatrudnienia
jest: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, wygłosiła
referat na temat: Ochrana prav dobrovolnikov. W wystąpieniu zaprezentowała problematykę praw wolontariuszy, z uwzględnieniem ustawy o wolontariacie, przyjętej
w 2011 r. w Republice Słowackiej. Omówiła konkretne prawa wolontariuszy podczas wykonywania wolontariatu w organizacjach non-profit oraz w działalności
wolontariackiej bez wsparcia organizacji non-profit. W artykule zaprezentowane są
także inne ustawy bezpośrednio związane z ochroną praw wolontariuszy, takie jak:
przepisy prawa cywilnego, prawa autorskie i inne. Specyfika wolontariatu wynika
z tego, że czynności te wykonują ludzie za ich osobistą zgodą bez rekompensaty
finansowej. Dlatego wolontariusz narażony jest na wiele nieprzewidzianych sytuacji, które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na jego prawa. Ciekawy referat
wygłosiła mgr Katarzyna Basak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Jego tytuł to: Studium indywidualnego przypadku: odstępstwa od
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przestrzeganiu praw człowieka w Japonii na przykładzie Issei Sagawa – kanibala.
Prelegentka zwróciła uwagę, że pomimo, iż żyjemy w XXI wieku pozycja społeczna
i ekonomiczna sprawia, że nawet najohydniejsze zbrodnie mogą zostać darowane.
Najbardziej szokujące jest to, że kraj, który jest potęgą gospodarczą, z mordercy,
gwałciciela i kanibala uczynił wielką gwiazdę. W ostatnim wywiadzie Issei Sagawa
stwierdził, że odbył już swoją karę żyjąc z piętnem mordercy. Z kolei rodzina Renée
Hartevelt nie doczekawszy się sprawiedliwości podkreśla, że zaistniała sytuacja była
pogwałceniem istotnego prawa człowieka: prawa do życia. Ostatnim prelegentem
w tej sesji był dr Jarosław Eichstaedt z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi oraz Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Wygłosił referat na temat:
Polityka regionalna a prawo do kultury. W wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę
na istotę polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej, na konieczność wpisania
możliwości korzystania z dóbr kultury w politykę regionów. Podniósł również
postulat, w jakim zakresie założenia tej polityki powinny determinować zakres działania podmiotów tę politykę realizujących, w szczególności jednostek samorządu
terytorialnego. Zwrócił uwagę, że najważniejsze jest jednoznaczne wskazanie celów
tejże polityki, i związanych z nią instrumentów służących realizacji. Podkreślił, że
istnieje także konieczność stworzenia odpowiedniego systemu finansowani kultury,
nie tylko ze środków Unii Europejskiej, ale także z budżetu państwa i budżetów,
gmin, powiatów, województw samorządowych.
Po przerwie obiadowej obrady zostały przeprowadzone w dwóch kolejnych
sekcjach. Sekcję trzecią pod nazwą: Ochrona praw obywatelskich i politycznych
poprowadziła dr inż. Alina Maria Basak. Pierwszym prelegentem w tej sesji był prof.
nadzw. dr hab. Piotr Solarz z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Wygłosił referat na temat: Źródła praw człowieka w XXI wieku – między godnością
a władzą?, w którym zwrócił uwagę na potrzebę przestrzegania praw człowiek w relacjach obywatel-państwo. Podkreślił, że organy państwa, podejmując działania, powinny przede wszystkim szanować prawa obywateli, działać w ich imieniu. Wskazał
także na przykłady podejmowania działań przez państwo, które niekoniecznie służą
obywatelom i bardzo często naruszają ich prawa, także te określone w Konstytucji
RP z 1997 r. Mgr Robert Zawisza, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, wygłosił referat na temat: Ograniczenie wolności i praw obywatela
w czasie obowiązywania stanów nadzwyczajnych. We wstępie scharakteryzował stan
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nadzwyczajny jako szczególny rodzaj stanu prawnego. W drodze rozporządzenia
wprowadza go Prezydent bądź Rada Ministrów, w sytuacjach szczególnego stopnia zagrożeń, dla którego zwykłe środki konstytucyjne nie są w stanie zapewnić
należytego utrzymania bezpieczeństwa publicznego. Ponadto wprowadzany stan
nadzwyczajny musi być adekwatny do zaistniałej sytuacji kryzysowej, a realizacja
wynikających z niego zadań powinna dążyć do jak najszybszego przywrócenia
warunków normalnego funkcjonowania państwa czy regionu. Zgodnie z zapisem
w Konstytucji RP z 1997 r. istnieją trzy rodzaje szczególnych okoliczności, skutkujące wprowadzeniem odpowiednich stanów: wojennego, wyjątkowego bądź
stanu klęski żywiołowej. Każdy z wymienionych stanów nadzwyczajnych ma moc
ograniczyć w części lub całkowicie każde z zapisanych w rozdziale II Konstytucji
RP z 1997 r. wolności i prawa obywatelskie. Szczegółowe zasady ograniczeń w poszczególnych stanach zawarte zostały w odpowiednich dla nich ustawach. Podsumowując stwierdził, że ustawodawcy udało się osiągnąć zasadę niejako „złotego
środka”, chociaż może trochę odbiegającego od ideału, ale godzącego różne punkty
widzenia i jednocześnie zapobiegającego możliwości nadmiernego wykorzystywania sytuacji, co w pewnych przypadkach dla państwa i obywateli mogłoby mieć
tragiczne skutki. Mgr Katarzyna Głód wygłosiła referat na temat Geneza i istota
praw dziecka. Prelegentka przedstawiła istotę praw dziecka, które mu przysługują.
Zauważyła, że prawa te chronią dzieci przed mówieniem o ich prywatności osobom trzecim a wszelkiego rodzaju informacje są poufne i mogą być przekazywane
tylko osobom upoważnionym do posiadania takich informacji (rodzice lub osoby
opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd). Prawo powinno również zezwalać
na swobodę wypowiedzi przed organami prawnymi, np. sądem w trakcie różnych
sytuacji spornych występujących zarówno w rodzinie, rodzinie zastępczej lub innym
ośrodku opiekuńczym, w którym znajduje się dziecko. Dziecko niezależnie od
wieku może wyrażać swoją opinię, ale także podejmować decyzję dostosowaną do
jego przedziału wiekowego. Rodzice jako prawni opiekunowie w pełni reprezentują
dziecko przed organami państwowymi i jako pierwsi mogą zgłosić łamanie jego
praw do odpowiednich instytucji państwowych. Dziecko często nie jest świadome
swoich praw, nie potrafi samo dostrzec ich łamania, dlatego ważne jest budowanie
tej świadomości na miarę możliwości i wieku dziecka. W zakończeniu podkreślono,
że stosunek dorosłych do dziecka, do jego praw ewoluuje, i że obecnie dzieci coraz
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częściej nie są traktowanie przedmiotowo lecz podmiotowo. Dr hab. Tomasz Kuczur
i mgr Tomasz Lewandowski, reprezentujący Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy wygłosili referat na temat: Nieposłuszeństwo obywatelskie jako forma
sprzeciwu przeciwko działaniom podejmowanym przez organy władzy państwowej.
W referacie przedstawili pojęcie nieposłuszeństwa obywatelskiego, podjęli próbę
odpowiedzi na pytanie: czy nieposłuszeństwo obywatelskie jest prawem człowieka-obywatela? Opisali istotę nieposłuszeństwa obywatelskiego w społeczeństwach
anglosaskich oraz w społeczeństwie polskim. Na zakończenie omówili działania
w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego “na granicy prawa” i “poza prawem”.
Dr Joanna Maj z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosiła referat na temat: Problematyka
praw człowieka w myśli i działalności politycznej Jawaharlala Nehru. W referacie prelegentka przedstawiła szczegółową analizę myśli i działalności Jawaharlala Nehru.
Wskazała przede wszystkim na te, które odnosiły się do praw człowieka, zarówno
do praw politycznych, jak i społeczno-kulturowych. Odwołując się do historii,
przedstawiła, w jakim zakresie idee głoszone przez Jawaharlala Nehru znajdują
odzwierciedlenie w kształtowaniu i ochronie prawa człowieka we współczesnych
Indiach. Z kolei mgr Artur Bioch, adwokat, radca prawny, w referacie pt. Proporcjonalność czy oligarchizacja. Krytyczne spojrzenie w art. 96 ust. 2 i art. 100 ust. 1
Konstytucji RP z 1997 r. odniósł się do zasady proporcjonalności w wyborach do
Sejmu i Senatu RP, wynikającej z art. 92 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r., oraz do
prawa zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów, wynikającego z art. 100 ust.
1 Konstytucji RP z 1997 r. Omówił istotę systemu wyborczego funkcjonującego
w Polsce, a opartego na wskazanych wyżej przepisach Konstytucji RP z 1997 r.
i na zasadzie proporcjonalności. W dalszej części wystąpienia skupił się jednak na
wadach tego systemu. Przede wszystkim na ograniczonym dostępie do biernego
prawa wyborczego kandydatów spoza partii politycznych. W zakończeniu omówił
możliwe warianty reformy systemu wyborczego Polsce. Na koniec sesji dr Justyna
Kłys, z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wygłosiła referat na
temat: Prawo do głoszenia poglądów i opinii a działalność niemieckich partii skrajnie
prawicowych. W referacie przedstawiła istotę prawa do głoszenia poglądów i opinii.
Wskazała ich zakres i prawną ochronę w Niemczech. W dalszej części referatu
omówiła działalność skrajnie prawicowych partii w Niemczech. W podsumowaniu starała się odpowiedzieć na pytanie: czy ograniczanie działalności skrajnie
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prawicowych partii w Niemczech jest przejawem ograniczania prawa do głoszenia
poglądów i opinii, czy też jest koniecznością niezbędną do ochrony państwa i obywateli przed skutkami krzewienia tego typu poglądów?
Równolegle do obrad sekcji trzeciej obrady odbywały się w sekcji czwartej, pod
nazwą: Ochrona zdrowia i ochrona prawa do życia w czystym środowisku, której
przewodniczył dr Jacek Cheda. Obrady w tej sekcji rozpoczęła dr Agnieszka Bulska
z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi referatem pt. Transport zintegrowany jako główny element polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Prelegentka zaprezentowała istotę transportu zintegrowanego, jego elementy,
zasady funkcjonowania oraz jego znaczenie dla ochrony środowiska. Przedstawiła założenia polityki Unii Europejskiej w zakresie budowy i realizacji transportu
zintegrowanego w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wskazała również na źródła finansowania systemu. Odwołując się do przykładu
Polski, krytycznie oceniła działania naszego kraju w zakresie stworzenia systemu, w którym transport zintegrowany będzie odgrywał znaczącą rolę w systemie
transportowym. Zwróciła uwagę również na skutki środowiskowe spowodowane
brakiem tego systemu, co w ocenie prelegentki niekorzystnie wpływa na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska w naszym kraju. Dr Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, także z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wygłosiła
referat na temat: Sprawiedliwość jako wartość instytucji bezpieczeństwa ekologicznego. Na wstępie wskazała, że bezpieczeństwo ekologiczne to instytucja prawna
ochrony środowiska, która została wprost wskazana w art. 74 ust. 1 Konstytucji
RP z 1997 r., zgodnie z którym „władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”. W dalszej
części wystąpienia podkreśliła, że w regulacjach prawnych dotyczących polskiego
prawa ochrony środowiska można wskazać na pewien kompleks wartości instytucji
bezpieczeństwa ekologicznego, do których przede wszystkim należy zaliczyć zrównoważony rozwój oraz różnorodność biologiczną. Podsumowując, zaznaczyła, że
szczególnie cenną, z punktu widzenia praw człowieka, wartością tej instytucji jest
szeroko rozumiana idea sprawiedliwości, która jawi się jako wartość wymagająca
szczególnej ochrony. Dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, z Uniwersytetu Łódzkiego,
wygłosiła referat na temat: Prawo do środowiska w należytej jakości. Prelegentka
zaznaczyła, że w obowiązujących przepisach prawa nie znajdziemy wskazanego
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expressis verbis prawa człowieka do środowiska należytej jakości. Można je natomiast wyprowadzić m. in. z aktów prawa miękkiego, do których należy Deklaracja
Sztokholmska W sprawie środowiska człowieka z 1972 r. Zasada tejże Deklaracji
stanowi, że: „Człowiek ma podstawowe prawo do (…) odpowiednich warunków
życia w środowisku o jakości pozwalającej na życie w godności i dobrobycie (…)”.
W związku z tym, prelegentka zauważyła, że pomimo braku stosownych regulacji
prawnych, prawo do środowiska o należytej jakości należy do fundamentalnych
praw człowieka, gdyż jakość środowiska wpływa na jakość życia, zdrowie, równowagę psychofizyczną człowieka, które są elementarne dla ludzkiej egzystencji. Dr Jacek
Cheda, reprezentujący Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu
oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wygłosił referat pt. Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii w Polsce,
w kontekście realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Prelegent
przedstawił w wystąpieniu założenia Polityki energetycznej Unii Europejskiej,
oparte na przepisach Dyrektywy PE i Rady2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zakładającej
do 2020 r. realizację pakietu klimatycznego Unii Europejskiej 3 x 20% (redukcja
emisji gazów cieplarnianych o 20% przy jednoczesnym wzroście efektywności
energetycznej o 20% oraz udziale odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji
energii na poziomie 20%). Następnie omówił założenia Polityki energetycznej Polski do 2030 r. i jej nawiązania do przepisów Unii Europejskiej. Prelegent krytycznie
odniósł się do założeń Polityki energetycznej Polski. Wskazał przede wszystkim na
dalsze promowanie (wbrew polityce Unii Europejskiej) konwencjonalnych źródeł
energii (przede wszystkim węgla kamiennego i brunatnego). Nawiązał do założeń
Polityki energetycznej Polski do 2050 r., w której zasoby węgla kamiennego i brunatnego nazwane zostały stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju,
kosztem odnawialnych źródeł energii. Bardzo krytycznie odniósł się do rozwiązań
prawnych dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, szczególnie
w zakresie praw tzw. prosumentów. Obrady w sekcji czwartej zakończyła dr Mirosława Świtała-Cheda, reprezentująca Uniwersytet Łódzki, wygłaszając referat pt.
Prawo do pomocy logopedycznej dla dzieci i dorosłych, w którym przedstawiła
grupy pacjentów, którym przysługuje opieka logopedyczna oraz zasady na jakich
jest ona udzielana. Opieką logopedyczną mogą być objęci zarówno dorośli, jak
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i dzieci, przy czym w przypadku dzieci opieka logopedyczna może mieć także
charakter profilaktyki logopedycznej. Pomoc logopedyczną w Polsce zapewniają
publiczne placówki oświatowe, np. poprzez zatrudnianie na etat lub zlecenia logopedów w szkołach publicznych, szkołach specjalnych, przedszkolach, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne. Zasady funkcjonowania takich jednostek reguluje prawo oświatowe. Pomocy logopedycznej udzielają także placówki medyczne
poprzez działające w przychodniach gabinety logopedyczne oraz logopedów czy
neurologopedów zatrudnianych na oddziałach szpitalnych.
Po zakończeniu obrad w sekcjach miała miejsce dyskusja plenarna na temat
ochrony prawa człowieka we współczesnym świecie. Poszczególni prelegenci zaprezentowali wnioski wynikające z ich wystąpień.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji
naukowej Odpowiedzialność administracji
i w administracji – Radom 13.05.2015 r.
Tomasz Dąbrowski1
W dniu 13 maja 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyła się ogólnopolska
konferencja naukowa nt. Odpowiedzialność administracji i w administracji. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez pracowników Katedry Prawa Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz
Studenckie Koło Naukowe „SKAUTH” działające na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prof. nadzw. dr hab. Jan Bednarczyk. Przywitał on referentów oraz licznie
zgromadzonych gości. Szczególnie gorąco powitał przybyłych studentów, a także
młodych pracowników naukowych. W swoim przemówieniu przybliżył historię
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Podkreślił także rolę odpowiedzialności związanej z legalnymi i sprzecznymi z prawem działaniami administracji publicznej.
Podkreślił, iż obecnie administracja potrzebować będzie bardzo dobrze wykształconych pracowników.
Konferencje rozpoczęła się sesja plenarna, po której odbyło się pięć trwających
w tym samym czasie paneli naukowych.
Moderatorem sesji plenarnej był dr Mariusz Wieczorek z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. On też
wygłosił referat nt. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej – ujęcie normatywne i orzecznictwo. W swoim wystąpieniu przeanalizował

1.	Dr nauk prawnych, adiunkt Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.
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regulację prawną odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby
cywilnej. Dogłębnie poruszył istotę odpowiedzialności dyscyplinarnej jako szczególnego rodzaju odpowiedzialności pracowniczej. Mówca omówił przesłanki jej
ponoszenia, przebieg postepowania dyscyplinarnego, rodzaje kar dyscyplinarnych
oraz następstwa ich nałożenia. Szczególnie doniosłym problemem jest rozstrzygnięcie charakteru prawnego odpowiedzialności dyscyplinarnej, z uwagi na to, że
w literaturze przedmiotu prezentowane są aż cztery poglądy na ten temat. Autor
zajął stanowisko w toczącym się w tym zakresie dyskursie. W zakończeniu swego
wystąpienia prelegent wysunął postulaty de lege ferenda, odnoszące się zasadności
utrzymywania reżimu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby
cywilnej.
Następnie głos zabrał dr Tomasz Dąbrowski reprezentujący Europejską Uczelnie
Informatyczno-Ekonomiczną w Warszawie. W wystąpieniu nt. Odpowiedzialność
władzy publicznej w Polsce za naruszenie prawa unijnego, mówca zaznaczył, iż
odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej za szkody wyrządzone
zachowaniami niezgodnymi z prawem unijnym tradycyjnie odnoszona jest do
działalności organów władzy państwowej. W dalszej części prelekcji dr Tomasz
Dąbrowski omówił szeroko kwestię odpowiedzialności Polski (polskich podmiotów prawa) za naruszenie prawa unijnego. Podniósł, że przewidziana w art. 417
KC przesłanka „niezgodności z prawem” pozwala na objęcie odpowiedzialnością
władzy publicznej przypadków zachowania się sprzecznego z prawem unijnym,
które – zgodnie z treścią art. 93 Konstytucji RP – stanowi źródło prawa powszechnie
obowiązującego. Mówca zaznaczył, że odpowiedzialność państwa za naruszenie
prawa wspólnotowego nie wynika tylko z przepisów Kodeksu cywilnego realizującego konstytucyjną regułę odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone
działaniem niezgodnym z prawem, ale stanowi zasadę systemu prawa Wspólnot
Europejskich, powstałą jako rezultat orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który po raz pierwszy sformułował przesłanki tejże odpowiedzialności
w orzeczeniu Francovich z 1991 r.
Kolejno wystąpiła dr Anna Dąbrowska reprezentująca Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przedstawiła referat
nt. Odpowiedzialność państwa w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności. W pierwszej części swojego wystąpienia mówczyni przy-
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bliżyła regulację prawną Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności. Podkreśliła, iż zagadnienie odpowiedzialności państwa w związku ze
zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest niezwykle istotne, albowiem odpowiedzialność taką ponoszą
wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Prelegentka podkreśliła też, że wyżej
wspomniana Konwencja jest głównym dokumentem dotyczącym ochrony praw
człowieka, wydanym pod auspicjami Rady Europy do którego obligatoryjnie musi
przystąpić każde państwo członkowskie tej organizacji. Kontynuując, zwróciła
uwagę, iż żaden przepis Konwencji nie reguluje wprost kwestii odpowiedzialności
państwa. Brak jest uregulowania w tym traktacie również odnośnie normatywnych
skutków stwierdzenia odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań zawartych
w EKPC. Do odpowiedzialności na linii państwa – strony Konwencji nawiązuje
niewątpliwie art. 1. w myśl którego państwa-strony Konwencji zapewniają każdemu
człowiekowi, podlegającemu jego jurysdykcji prawa i wolności określone w rozdz.
I Konwencji. W dalszej części wystąpienia dr Anna Dąbrowska zaakcentowała, że
państwo ponosi więc odpowiedzialność w świetle Konwencji od momentu ratyfikacji Konwencji za wszystkie czyny, decyzje czy fakty naruszające zagwarantowane
w Konwencji prawa i wolności (określone w rozdz. I, jak również w protokołach
dodatkowych; Polska również od 1 maja 1993 r.). Autorka wskazała, iż Konwencja przyjęła rozumienie państwa jako jednolitej całości. W konsekwencji tego
wszystkie akty, decyzje i zachowania władz publicznych państwa, które jest stroną
Konwencji, wchodzą do jego jurysdykcji i mogą ponosić taką odpowiedzialność.
Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone zachowaniami niezgodnymi
z Konwencją tradycyjnie odnoszona jest do działalności jego organów władzy
państwowej. W aspekcie podmiotowym odpowiedzialność ta odnosi się do: 1.
aktów (zachowań) podejmowanych na szczeblu centralnym, lokalnym; 2. aktów
(zachowań) dokonujących się w ramach władzy wykonawczej, sądowniczej, ustawodawczej oraz w ramach innych organów usytuowanych poza tradycyjną strukturą podziału władzy. W zakończeniu swego referatu zaakcentowała, że aktualnie
z orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez państwo postanowień Konwencji
wynika nie tylko obowiązek wypłaty skarżącemu słusznego zadośćuczynienia,
ale przede wszystkim powinność podjęcia wszelkich działań mających na celu
usunięcie skutków naruszenia Konwencji i przywrócenia stanu istniejącego przed
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naruszeniem (państwo może przez działania swoich organów: uchylić decyzję
o aresztowaniu, przyznać pieniężne odszkodowanie, czy wznowić prawomocnie
zakończone postępowanie, w którym doszło do naruszenia Konwencji).
Następne wystąpienie nt. Odpowiedzialność studenta jako członka komisji stypendialnej, wygłosił Kamil Mania z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II w Lublinie. Prelegent zreferował zagadnienie dotyczące pomocy materialnej
przyznawanych studentom. Mówca zauważył, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym, dopuszcza możliwość powołania komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej, których skład w większości stanowią
studenci. Ponoszą oni odpowiedzialność dyscyplinarną, ale także karną ( przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstwo nadużycia
zaufania) za wszelkie umyślne nieprawidłowości i działania sprzeczne z prawem
dotyczące formalnej obsługi wniosków o pomoc materialną, a przede wszystkim
,co się najczęściej zdarza, w przypadku sytuacji gdy dochodzi co celowego zaniżania
obliczonego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania
się o stypendium socjalne.
Referat nt. System zarządzania jakością jako współczesne wyzwanie jednostek
samorządu terytorialnego, zaprezentowała Anna Zając z Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Punktem wyjścia dla jej rozważań była terminologia pojęcia
zarządzanie jakością. Stwierdziła, że system zarządzania jakością stanowi ważny
i aktualny problem administracji, gdyż ma on zagwarantować urzędowi administracji zarówno wiarygodność, jak i status jednostki przyjaznej klientowi. Ma wpływać
na podwyższenie jakości świadczonych usług na rzecz urzędników administracji.
Kończąc swoje rozważania autorka zanalizowała normę serii ISO 9000 wraz z jej
źródłami finansowania.
Łucja Kobroń, reprezentująca Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zaprezentowała referat nt. Charakter prawny terminu rejestracji układu zbiorowego pracy,
w którym przedstawiła kwestię uregulowań prawnych rejestracji układu zbiorowego
pracy. W szczególności poddała analizie przepis art. 241 11 Kodeksu pracy. Mówczyni podkreśliła, że układ zbiorowy, który jest zawarty zgodnie z literą prawa, podlega
rejestracji w ciągu trzech miesięcy – w odniesieniu do układu ponadzakładowego
i jednego miesiąca w stosunku do układu zbiorowego. W dalszej części rozważań
Łucja Kobroń zauważyła, iż kwestią do przedyskutowania jest problem charakteru
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prawnego wyżej wymienionych terminów. W tym kontekście zaprezentowała poglądy przedstawicieli doktryny, a także judykaty poruszający tę materię.
W tej części konferencji referat nt. Znaczenie odpowiedzialności administracyjnej
w ochronie środowiska wygłosiła Anna Głowacz, która omówiła trzy rodzaje odpowiedzialności: cywilną, karną a także administracyjną. Zostały one uregulowane
w przepisach prawnych poświęconych ochronie środowiska. Każdy z powyższych
rodzajów odpowiedzialności cechuje się odmiennymi metodami regulacji. Mówczyni szczególnie skupiła się na analizie odpowiedzialności administracyjnej.
Następnie głos zabrał mgr Kazimierz Pawlik, z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, prezentując referat nt. Odpowiedzialność sądowo-administracyjna za nieudostępnienie informacji publicznej. Prelegent rozpoczął swoją
mowę od analizy prawnej ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej. Podkreślił, że specyficznym rodzajem postępowania, które muszą prowadzić organy administracji publicznej, jest postępowanie prowadzone w trybie
omawianego aktu prawnego. Mówca zauważył, że prawidłowa realizacja powyższej
ustawy podlega indywidualnej kontroli w przypadku wniesienia skargi przez podmiot wnioskujący o udostępnienie informacji publicznej na decyzję odmawiającą
udostępniania żądanej informacji oraz na bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji. W dalszej części swojego wystąpienia prelegent odniósł się do
kwestii odpowiedzialności, jaka może zostać nałożona przez sąd administracyjny
w procesie indywidualnej kontroli postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Kończąc wystąpienie wskazał, że uchwalona dnia 20 lutego
2015 r. nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
wyposażyła sądy administracyjne w szczególne uprawnienia w przedmiocie nakładania grzywny na organy administracji publicznej, a także możliwość zasądzenia
na rzecz skarżącego określonej sumy pieniężnej, która będzie stanowiła zadośćuczynienie za krzywdę, jaką doznała strona w związku z nieprawidłowym prowadzeniem postępowania, w tym również postępowania dotyczącego udostępnienia
informacji publicznej.
Referat Michała Tutaja, z Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie nt. Zakres
odpowiedzialności za działania administracji w świetle tzw. „specustawy drogowej
zakończył sesję plenarną. Prelegent przeanalizował uregulowania prawne ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
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westycji w zakresie dróg krajowych. Mówca podkreślił, że fundamentalnym zadaniem tego aktu prawnego było ułatwienie wykonywania inwestycji w dziedzinie
infrastruktury drogowej. W dalszej części swojego wystąpienie referent podnosi, że
jednym z rozwiązań, które miały uprościć procedurę wywłaszczenia nieruchomości
z przeznaczeniem na pasy drogowe, jest zobowiązanie zarządcy drogi do nabycia
na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego tej części nieruchomości,
która po wywłaszczeniu nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele
(tzw. „resztówka”).
Po zakończeniu sesji plenarnej uczestnicy konferencji udali się na obrady naukowe zorganizowane w formie pięciu paneli. W każdym panelu występowało
9 mówców, którzy wygłosili dziesięciominutowe referaty. Należy podkreślić, że
zarówno sesja plenarna jak również każdy z paneli naukowych kończyły się dyskusją naukową, podczas której referenci mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na
pytania słuchaczy i tym samym rozwinięcia podejmowanych przez niech tematów
wystąpień.
Obrady konferencji zakończyły się podziękowaniami dla organizatorów i uczestników, a szczególne podziękowania skierowane były dla mgra Pawła Świtala z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - spiritus movens konferencji.
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