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Od Redakcji
Jacek Cheda
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 3(27)/2018 „Karpackiego Przeglądu
Naukowego”, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne, społeczne i prawne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są sprawozdania z konferencji będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej czasopisma prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera
artykuł Patriotyzm we współczesnej szkole w świetle badań empirycznych. Alina Maria
Basak przedstawia analizę zakresu pojęciowego patriotyzmu i elementów postawy
patriotycznej oraz założeń edukacji patriotycznej. Dokonuje również prezentacji
wyników badań na temat patriotyzmu przeprowadzonych wśród uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej w kontekście badań CBOS. W następnym artykule Wawrzyniec
Tomaszewski – patriota i społecznik Waldemar Basak prezentuje oparty na materiale
źródłowym biogram Wawrzyńca Tomaszewskiego (1871-1945), nauczyciela, posła
na Sejm Ustawodawczy II RP (1919-1922). Paweł Juśko w pracy Liczba nauczycieli
oraz wskaźnik obciążenia uczniami w szkołach podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego w latach 1945-1975 podejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem
szkolnictwa podstawowego w Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1945-1975,
zaś w węższym zakresie porusza zagadnienia liczby nauczycieli i obciążenia nauczycieli uczniami. Punktem wyjścia dla analiz są straty w kadrach nauczycielskich w szkolnictwie powszechnym, będące skutkiem działań wojennych oraz represyjnej polityki
niemieckiego okupanta. Na liczbę nauczycieli szkół powszechnych (od 1948 r. szkół
podstawowych) wpływ miały takie czynniki jak: zmiany w strukturze organizacyjnej
oraz sieci szkół, wzrost liczby dzieci w wieku obowiązku szkolnego, a także zmiany
terytorialne powiatu tarnowskiego, będące wynikiem decyzji administracyjnych.
Kwestią powiązaną z problematyką liczby nauczycieli jest wskaźnik obciążenia uczniami, mający istotny wpływ na całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół.
W analizowanym przedziale czasowym sytuacja związana z obciążeniem nauczycieli
uczniami ulegała stopniowej poprawie, co uwidaczniało się szczególnie w szkołach
podstawowych, funkcjonujących na terenie powiatu. Z kolei Teresa Kozaczka w pracy
Gospodarka finansowa powiatu tarnowskiego w latach 2011-2017 analizuje gospodarkę
finansową powiatu tarnowskiego w drugiej dekadzie XXI w. w okresie wychodzenia
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kraju z kryzysu i nakręcania koniunktury gospodarczej. W tym okresie zasadniczo nie
zmieniła się struktura dochodów powiatu, subwencje i dotacje nadal były podstawą
jego bytu. Dużym zmianom nie uległa też struktura wydatków powiatu, dominowały wydatki na oświatę i wychowanie, inwestycje, pomoc społeczną, administrację
publiczną. Gospodarowanie środkami finansowymi w powiecie w analizowanym
okresie stało na dobrym poziomie, aczkolwiek nie wszystkie wydatki miały pełne
uzasadnione, szczególnie wzrastające wydatki na administrację publiczną. System
finansowania wymusza na powiatach oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i racjonalne ich wydawanie. Sara Anna Kaszubowicz w opracowaniu Eugenika jako ruch higieny rasowej w Republice Weimarskiej dokonała oceny
myśli eugenicznej w Niemczech powstałej na początku XX wieku – od jej rozwoju
jako ruchu higieny rasowej, poprzez utworzenie Komisji Higieny Rasy przy Pruskiej
Krajowej Radzie Zdrowia - po projekt ustawy sterylizacyjnej z 1932 roku. Publikacja
przybliża poglądy zwolenników eugeniki skupionych wokół Pruskiej Krajowej Rady
Zdrowia oraz podejmowane przez nich próby ustawodawcze. Autorem kolejnego
artykułu Die Modalpartikel „Doch“ in den Sätzen in der Verbindung mit Verberststellung
jest Lucyna Ciołkosz, która dowodzi jak często partykuła modalna „doch” – „przecież”,
jest używana w konstrukcjach zdaniowych. Zdania, które nie mają w sobie cząstek
modalnych, są neutralne, zaś, jeżeli zastosujemy w nich wyżej wymienione partykuły,
zmieniają one swoje znaczenie. Badania ukazują, że cząstki modalne mają znaczenie
semantyczne. Partykuła „przecież” jest badaną cząstką, ponieważ jest ona najczęściej
stosowana w języku mówionym. Jest również postrzegana, jako sygnał głośnika języka
interwencji. Partykuła „przecież” pojawia się w języku niemieckim, jako przysłówek
i faktem bezspornym jest to, iż jak długo będą one stosowane w zdaniach, tak często będą zmieniać ich znaczenie. Joanna Werner w publikacji Metody zarządzania
bezpieczeństwem granicy państwowej na przykładzie przestępczości zorganizowanej
omawia rolę Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze transgranicznym oraz wykorzystanie technologii i systemów służących do gromadzenia
i przetwarzania informacji w celu zminimalizowania zjawiska przestępczości zorganizowanej w Polsce. Ryzyko związane z przestępczością transgraniczną, przemytem oraz
niekontrolowanym przypływem osób jest w przypadku Polski szczególnie wysokie.
Głównym zadaniem każdego państwa jest ochrona własnych granic. Zagrożenia typu
przestępczego, terrorystycznego dotykają wszystkie państwa. Polska jest szczególnie
narażona, ponieważ wschodnia granica naszego kraju stanowi też wschodnią granicę
8
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Unii Europejskiej oraz NATO. Ze względu na położenie geopolityczne nawet drobne
nieprawidłowości w ochronie granic mogą mieć poważne reperkusje międzynarodowe. Polskie służby odpowiedzialne za ochronę granic powinny wzajemnie koordynować swoje działania jednocześnie współpracując z instytucjami międzynarodowymi.
Grażyna Kącicka w artykule Szkolenia BHP narzędziem rozwoju zasobów ludzkich
skoncentrowała się na opisie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które
są podstawowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia BHP są przeprowadzane zanim pracownik zacznie pracować w przedsiębiorstwie. Celem szkoleń
jest wyposażenie nowych pracowników w elementarną wiedzę fachową, sposoby
reagowania na potencjalne zagrożenia w miejscu pracy oraz unikanie niebezpiecznych
sytuacji. Zdefiniowanie potencjalnych niebezpieczeństw i ich przyczyn prowadzi do
unikania zagrożeń oraz lepszej efektywności i jakości pracy. Emilia Szczęsna w pracy
Implementacja i funkcjonowanie nowych przepisów unijnych o zamówieniach publicznych w wybranych państwach Unii Europejskiej dowodzi, iż zamówienia publiczne są
narzędziem wpływającym na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.
Implementacja nowych przepisów przez państwa członkowskie miała się odbyć do
dnia 18 kwietnia 2016 roku, ale w odniesieniu do przepisów o komunikacji elektronicznej istniała możliwość przedłużenia tego terminu do dnia 18 października 2018
roku, z której większość państw skorzystała. Polska jest jednym z nielicznych państw
UE, które postanowiło wdrożyć trzy nowe dyrektywy poprzez nowelizację poprzednich przepisów, a nie jak w większości naszych unijnych partnerów przez tworzenie
zupełnie nowych ustaw i rozporządzeń, które wdrażały wszystkie trzy dyrektywy
jednocześnie lub każdą z dyrektyw oddzielnie. Po dwóch latach funkcjonowania
nowych przepisów można zauważyć, że dotychczas obowiązujące zasady są bardziej
uproszczone, wpłynęły na efektywniejsze gospodarowanie zasobami oraz zapewniły ramy prawne, a tym samym większe bezpieczeństwo przy udzielaniu koncesji.
Wojciech Skubisz w artykule Konstytucyjno-prawne kompetencje i uprawnienia głów
wybranych państw współczesnych podjął próbę zaprezentowania systemu sprawowania władzy przez prezydentów niektórych państw Europy Środkowo – Wschodniej
i nakreślił sposób wykorzystania kompetencji nadanych im prawnie. Prezydenci
w państwach wskazanych w artykule posiadają odmienne kompetencje, a sposób ich
wykorzystania zasadniczo się różni.
W drugiej części pisma zamieszczono sprawozdania z konferencji. Jacek Cheda
prezentuje Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza patrio9
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tyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność” – Iwonicz-Zdrój 1.06.2018,
a Lilianna Kupaj Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji „COACHING DAY
2018. Integracja. Wiedza. Radość” – Tarnów 30.06.2018.
Prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.
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Patriotyzm we współczesnej szkole w świetle badań
empirycznych
Alina Maria Basak1

Wprowadzenie
Naród, podobnie jak rodzina, jest naturalną formą życia społecznego. Dobro wspólne
narodu, nieodzowne dla jego zaistnienia i przetrwania, nakłada na indywidualne
osoby ludzkie określone zobowiązania objęte mianem patriotyzmu. Jego istotą jest
miłość ojczyzny, której dobro należy cenić wyżej od osobistych interesów. Idea miłości
ojczyzny implikuje obowiązek przynależności do określonej społeczności narodowej,
będącej źródłem tożsamości kulturowej. Patriotyzm to także miłość własnego kraju
ojczystego, której potwierdzeniem jest współtworzenie dobra wspólnego. Formy takiego dobra są wielorakie, dlatego miłość ojczyzny realizuje się w różnorodny sposób.

Idea i wskaźniki patriotyzmu
Patriotyzm określany jest jako postawa społeczno-polityczna oparta na zasadach
miłości i przywiązania do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem,
poczuciu więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu. Jest
to forma ideologii narodowej postulująca podporządkowanie i poświęcenie dążeń
osobistych sprawom narodu i ojczyzny, jeżeli tego wymaga ich dobro2. Patriotyzm
stanowi potwierdzenie znaczenia narodu, konkretnego społeczeństwa, zamieszkującego określone terytorium3. Patriotyzm to miłość do ojczyzny, oznaczającej społeczeństwo i kraj.
Patriotyzm jako miłość ojczyzny nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Kryje w sobie
konkretną i czytelną treść, ponieważ taką treść zawiera w sobie pojęcie ojczyzny. Jeśli
zatem pojęcie to wyznaczają takie elementy jak: wspólnota, kultura tej wspólnoty, wiara, historia, etos i ziemia, która jest przestrzenią bytowania wspólnoty, to patriotyzm
jest odniesieniem do tych wyznaczników. Jest on miłością wspólnoty ojczyźnianej
i afirmacją jej: kultury, dziejów, wiary, etosu, terytorium. Afirmacja zaś oznacza nie
1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
2. B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t.4, Warszawa 1997, s. 801.
3.	E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, [w:] K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo
obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994, s. 30.
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tylko uszanowanie i kultywowanie dóbr, ale także pomnażanie ich wartości4. Nie
można bowiem tylko i wyłącznie korzystać z dziedzictwa przeszłości, które otrzymało
się od poprzednich pokoleń. Każde pokolenie, a w nim każdy człowiek ma obowiązek
wnoszenia swojego udziału do rozwoju społeczeństwa i kraju.
Patriotyzm dotyczy tożsamości narodowej, wiąże się z troską o dobro narodu,
szacunkiem dla tradycji, historii i kultury oraz z chęcią jej poznawania i przeżywania.
„To wiara przodków, to tradycja, to dziedzictwo, to dorobek kulturowy naszych Ojców,
to ciągłość tradycji i kultury”5. Podkreślał to Jan Paweł II, wskazując, że: „Patriotyzm
oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce
ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim
jest ojczyzna. (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka,
jest też wielkim obowiązkiem”6. Patriotyzm jest też utożsamiany z bezpieczeństwem
narodowym. Wiąże się z obroną granic i terytorium, na którym naród jest połączony
tradycją, kulturą, językiem oraz więzami z poprzednim i przyszłym pokoleniem7.
Pojęcie patriotyzmu jest związane z tożsamością jednostkową i społeczną. Jest pewną
tendencją osoby do reagowania, przeżywania i działania wobec ojczyzny i narodu.
Postawa patriotyczna wyraża się w zaangażowaniu we wszystkie sprawy narodu
i państwa, w podejmowaniu działań dla jego dobra w różnorodnych sytuacjach dnia
codziennego. Jej wskaźnikami są: służba ojczyźnie, aktywność obywatelska, rzetelna
i efektywna praca, troska o wspólne dobro, gotowość do obrony słusznych interesów
państwa. Także gotowość do pracy dla ojczyzny jest przejawem patriotyzmu. Patriotyzm wymaga godnego zachowywania się, przestrzegania praw obowiązujących nie
tylko w swojej ojczyźnie, ale i w innym kraju, w którym człowiek decyduje się żyć i/
lub pracować, z jednoczesnym zachowaniem swoich tradycji i obyczajów. Postawa
patriotyczna zobowiązuje również do poszanowania innych narodów i ich wolności.
Stanowi to podstawowy warunek walki z nacjonalizmem i ksenofobią8. Patriotyzm
4.	H. Skorowski, Nowa edukacja patriotyczna, [w:] M. Malinowski (red.), Wizja polskiego patriotyzmu,
Warszawa 2008, s. 73.
5.	J. Gancarski, Patriotyzm wczoraj i dziś, [w:] W. Janiga (red.), Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 289.
6. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71-72.
7.	K. Ostrowska, Patriotyzm – wartość ceniona czy zaniedbana?, [w:] W. Janiga (red.), Wychowanie
do patriotyzmu, Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 379.
8. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007, s. 108.
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jest więc, oprócz miłości do ojczyzny, także miłością do innych ludzi. W tym dwustronnym uwarunkowaniu patriotyzmu znajduje się jego aktualność, jako postawy
pożądanej dziś i w przyszłości, by mógł rozwijać się świat z „ludzką twarzą”9.
Można zatem stwierdzić, że patriotyzm to: miłość ojczyzny i własnego narodu;
gotowość do działań i rzeczywiste działania dla dobra ojczyzny i ludzi ją tworzących;
szacunek dla języka, tradycji, kultury, religii innych narodów; kierowanie się w życiu
dobrem ojczyzny i narodu, tzn. uwzględnianie interesów ojczyzny przy podejmowaniu decyzji jednostkowych i społecznych; przywiązanie i dbałość o ciągłość kultury
i tradycji narodowej; odczuwanie tożsamości i bycia solidarnym z własnym narodem;
rozwijanie więzi z wszystkimi osobami zamieszkującymi ten sam kraj; gotowość do
poświęcenia i podporządkowania własnych interesów dla dobra narodu i państwa;
aktywny udział w życiu społeczno-obywatelskim, kierowanie się w życiu wartościami,
które spajają, jednoczą, rozwijają kulturę materialną i duchową narodu i państwa10.
Człowiek z wysokim poziomem patriotyzmu, czyli taki, który uwewnętrznił powyższe
wartości, postawy i kieruje się nimi w życiu, nosi miano patrioty, gdyż częścią jego
tożsamości jednostkowej i społecznej stała się identyfikacja z ludźmi danego narodu,
z określonym systemem wartości i wzorcami kulturowymi.
Patriota „jest człowiekiem, który daje świadectwo, że naród jest wartością. Troszcząc się o chleb, o język czy o niepodległość dla narodu, świadczy on, że naród jest
nosicielem takich wartości, pośród których człowiek może być człowiekiem”11.Jednak
nikt nie rodzi się patriotą, postawy patriotyczne należy kształtować w środowisku
rodzinnym i szkolnym, przygotowując młodych ludzi do życia w społeczeństwie.

Zasadnicze cele edukacji patriotycznej
Celem edukacji patriotycznej powinno być ukształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego
środowiska i autentyczne otwarcie na inne społeczności i kultury. Ten ogólny cel rozkłada się na cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest wyposażenie młodego człowieka
w zasób określonej wiedzy o własnej ojczyźnie. Zdobyta wiedza jest bowiem podstawą
9.	K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii
i praktyki, t. II. Naród, Ojczyzna, Patriotyzm, Państwo, Pokój, Lublin – Kielce 2006, s. 158.
10.	K. Ostrowska, Patriotyzm w rozwoju osobowym człowieka, [w:] A. Kozłowska (red.), Patriotyzm
polski. Jaki jest? Jaki winien być?, Warszawa 2001, s. 35-36.
11. J. Tischner, Odpowiedzialność chrześcijańska, Warszawa 1992, s. 36.
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akceptacji dziedzictwa kulturowego. Drugim celem jest wydobycie w całym procesie
edukacyjnym różnych wartości tkwiących we własnym dziedzictwie ojczyźnianym.
Wszystkie bowiem elementy kształtujące pojęcie ojczyzny (tj. społeczność, kultura, terytorium) są nośnikami wartości materialnych, duchowych, intelektualnych,
moralnych i religijnych. Trzecim celem jest przygotowanie młodego człowieka do
identyfikacji z tymi wartościami. Nie może to być jednak proces narzucania wartości,
tylko propozycja systemu wartości, którą człowiek może zaakceptować, dokonując
własnej identyfikacji. Czwartym celem edukacji jest kształtowanie tzw. tożsamości
pluralistycznej. Jej istota polega na tym, że człowiek poznając siebie, własne zakorzenienie w bliskiej sobie społeczności, kulturze i terytorium, uczy się trafniej odczytywać i interpretować zachowania innych, uczy się szanować ich odmienność
narodową i ojczyźnianą we współczesnej Europie i świecie12. Tak rozumiana edukacja
patriotyczna nie stoi w sprzeczności z dzisiejszymi tendencjami globalistycznymi
i integracyjnymi. Wręcz przeciwnie, zakorzeniając człowieka w jego własnym społeczno-kulturowym środowisku, czyni go otwartym na nowe rzeczywistości, w tym
rzeczywistość europejską.
Szkoła powinna kształtować i rozwijać patriotyzm w integracji z rodziną, bowiem
rodzina jest pierwszym źródłem przekazywania tradycji narodowej, idei umiłowania
wolności, wiedzy o historii i bohaterach narodowych, budowania poczucia więzi i ciągłości narodowej. W rodzinie kształtowane są cechy osobowe warunkujące postawę
patriotyczną. Do nich należą: poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka
oraz wytworów jego pracy, rzetelność, odpowiedzialność, solidarność, pracowitość,
poszanowanie dziedzictwa kulturowego, szacunek dla godła, sztandaru i hymnu
narodowego oraz wartości w nich tkwiących. Droga do patriotyzmu wiedzie przez:
– Wspomaganie młodego człowieka w uszanowaniu rodziny i wszystkich wartości
nabywanych w rodzinie
– Umiłowanie ojczystej ziemi
– Poznanie historii Polski
– Uszanowanie wolności i niepodległości, a w razie zagrożenia gotowość poniesienia ofiary za te dwie ważne wartości13.

12.	H. Skorowski, O potrzebie edukacji patriotycznej, [w:] W. Janiga (red.), Wychowanie do patriotyzmu,
Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 363.
13. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym…, s. 160-161.
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Rodzice swym przykładem uczą dziecko szacunku do symboli narodowych, tradycji, a przede wszystkim historii bliższej i dalszej.
W kształtowaniu patriotyzmu ważną sprawą jest wspomaganie wychowanków
w wartościowaniu zjawisk i procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych zachodzących w kraju. Podstawowym kryterium wartościowania powinno
być dobro osobiste zintegrowane z dobrem wspólnym. Zidentyfikowanie objawów zła
w życiu społeczeństwa, przyczyn powstawania i budzenia gotowości do walki z jego
obszarami staje się jednym z priorytetowych zadań wychowawczych14. Ważne jest
również wspomaganie wychowanków w zrozumieniu zagrożeń wynikających z postaw sprzecznych z prawdziwym patriotyzmem. Do głównych należą: pogarda dla
innej rasy, postawa nacjonalizmu, ciasnota duchowa wyrażająca się w izolacjonizmie,
fałszywym mesjanizmie i kosmopolityzmie oraz bardziej szczegółowe, jak kult wad
narodowych, bezkrytyczny stosunek do historii, pozorny patriotyzm uprawiany przez
polityków, niszczący dobro wspólne15.
W wychowaniu patriotycznym na uwagę zasługuje triada: człowiek – obywatel –
patriota. Najpierw przedmiotem uwagi musi być wychowanie człowieka jako osoby,
dojrzałej osobowości; następnie dobrego obywatela, świadomego swoich praw i obowiązków oraz zaangażowanego w ich przestrzeganie, odpowiedzialne wypełnianie;
wreszcie patrioty – człowieka kochającego swoją ojczyznę, dającego świadectwo
temu swoim życiem16. Młody człowiek powinien zrozumieć, że patriotyzm jest jedną z istotnych wartości warunkujących rozwój osobisty i rozwój dobra wspólnego.
Źródło patriotyzmu tkwi w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym, historii ojczyzny
i dziedzictwie, ale też w codziennym życiu wypełnionym rzetelnie wykonywanymi
obowiązkami, zorientowanymi na urzeczywistnienie właściwej hierarchii wartości.
Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej.
Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem
ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról społecznych17. Patriotyzm
to stan pozytywnego nastawienia wobec ojczyzny i jej problemów i powinien być wartością leżącą u podstaw pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Niezbędna jest
14. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym…, s. 162.
15. R.E. Rogowski, Myśli o patriotyzmie, „Wychowawca” 2000, nr 6, s. 28.
16. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym…, s. 159.
17.	A.M. Basak, Rola wychowania patriotycznego w kształtowaniu postaw młodzieży, „Karpacki Przegląd Naukowy” 2015, nr 2(14), s. 106.
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troska nauczycieli o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia,
o jego właściwą postawę, którą cechować powinno umiłowanie ojczyzny, szacunek
dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów.

Patriotyzm w świetle wyników badań CBOS
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło w 2016 roku badanie zatytułowane „Między patriotyzmem a nacjonalizmem” w ramach cyklu badań
„Aktualne problemy i wydarzenia”, które przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) na liczącej 937 osób
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski18.
Wyniki badań wskazują, że ogromna większość Polaków (88%) uważa się za patriotów, w tym połowa z nich (43% ogółu) deklaruje to zdecydowanie. Co jedenasty
respondent (9%) nie określa się mianem patrioty.
Dla trzech czwartych ankietowanych (74%) przynależność narodowa jest powodem do dumy. Prawie dwie piąte (38%) twierdzi, że dumę z bycia Polakiem odczuwa
bardzo często, a zbliżony odsetek osób (36%) – dość często. Co czwarty respondent
(24%) przyznaje, że utożsamianie się z narodem polskim raczej rzadko napawa go
dumą (21%) lub praktycznie nigdy się to nie zdarza (3%).
Najważniejsze cechy postawy patriotycznej to, zdaniem badanych, dbałość o wpajanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny (94% tak sądzi, w tym 72% zdecydowanie), pielęgnowanie polskich tradycji (odpowiednio: 93% i 60%), znajomość
historii własnego kraju (93% i 59%), okazywanie szacunku: godłu, fladze i hymnowi
narodowemu (92% i 69%), poszanowanie i przestrzeganie prawa (91% i 61%) oraz
udział w wyborach (90% i 65%). Dla zdecydowanej większości Polaków patriotyzm
to także gotowość do walki i oddania życia za ojczyznę (88% tak sądzi, w tym 57%
zdecydowanie) oraz gotowość do odbycia służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (odpowiednio: 84% i 50%). Ponad trzy czwarte ankietowanych kojarzy
patriotyzm z podejmowaniem działań na rzecz swojej społeczności lokalnej (82%),
kibicowaniem polskim sportowcom (81%), rzetelnym wypełnianiem obowiązków
zawodowych (78%) oraz płaceniem podatków (78%), przy czym zdecydowaną aprobatę powyższych definicji wyraża już zauważalnie mniej osób (odpowiednio: 41%,
45%, 48% i 48%). Relatywnie najmniej respondentów, choć nadal większość, zgadza
18.	CBOS, Komunikat z Badań: Między patriotyzmem a nacjonalizmem, nr 151/2016, https://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_151_16.PDF, pobrano: 15.10.2017.
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się z tym, że patriotyzm polega między innymi na dbałości o religijne wychowanie
dzieci w rodzinie (69%) oraz na kupowaniu przede wszystkim polskich produktów
(67%). Obie te cechy z pełną stanowczością przypisuje patriotyzmowi mniej więcej
co trzeci dorosły Polak (odpowiednio: 38% i 30%).
Respondentom przedstawiono również listę różnego rodzaju zachowań mogących
stanowić przejawy patriotyzmu, prosząc, aby stwierdzili, czy i jak często bywają one
ich udziałem. Okazuje się, że niemal powszechne w polskim społeczeństwie jest
odczuwanie dumy z sukcesów polskich sportowców. Uczucie takie towarzyszyło przynajmniej raz niemal wszystkim respondentom (96%), w tym trzem czwartym (75%)
bardzo często (36%) lub dość często (39%). Zdecydowanej większości respondentów
(91%) zdarza się czytać i dowiadywać na temat różnych wydarzeń z historii Polski,
w tym niemal połowa (45%) deklaruje, że robi to bardzo często (13%) lub dość często
(32%). Czterem piątym badanych (79%) zdarzyło się uczestniczyć w uroczystościach
i obchodach świąt państwowych, w tym dla jednej czwartej (25%) jest to częsta praktyka. Trzech na czterech respondentów (74%) twierdzi, że przynajmniej raz wywiesiło
polską flagę w związku z obchodami świąt państwowych lub przy innych okazjach;
dla ponad dwóch piątych (44%) jest to raczej stały zwyczaj. Nieco mniej powszechne
jest unikanie zakupu produktów, które nie zostały wytworzone w Polsce – zdarzyło
się to prawie dwóm trzecim dorosłych Polaków (63%), w tym tylko niespełna jedna
piąta (19%) deklaruje, że w ich przypadku jest to częsta praktyka. Do dobrowolnej
i bezpłatnej pracy na rzecz społeczności lokalnej przyznaje się 62% ankietowanych,
przy czym w miarę regularną aktywność w tym zakresie wykazuje co ósmy (13%).
Najmniej rozpowszechnione jest noszenie odzieży patriotycznej. Co trzeci dorosły
Polak (35%) twierdzi, że przynajmniej raz miał na sobie tego typu ubiór (np. koszulkę
z orłem lub znakiem Polski walczącej), w tym jedynie nieliczni (3%) deklarują częste
noszenie takiej odzieży
Polacy w większości deklarują dumę ze swojej przynależności narodowej. Patriotyzm to dla Polaków przede wszystkim dbałość o wpajanie dzieciom miłości do
ojczyzny, pielęgnowanie narodowych tradycji, znajomość historii własnego kraju,
okazywanie szacunku symbolom narodowym – godłu, fladze i hymnowi, poszanowanie i przestrzeganie prawa oraz udział w wyborach.
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Z kolei w 2017 roku zostało zrealizowane wspólne przedsięwzięcie badawcze CBOS
i Collegium Civitas19, do przeprowadzenia którego inspiracją było stanowisko Kościoła
„Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych”, opublikowane 27 kwietnia 2017 roku. Badanie
(sondaż CBOS na reprezentatywnej 1000 osobowej próbie dorosłych Polaków) dotyczyło trzech, kluczowych aspektów zjawiska patriotyzmu: a) sposobu rozumienia przez
badanych pojęć „patriotyzm” i „nacjonalizm”; b) sposobu ujmowania relacji pomiędzy
pojęciami „patriotyzm” i „nacjonalizm” (jako relacji antagonistycznej lub kompatybilnej); c) typów zachowań zaliczanych przez badanych do postawy patriotycznej.
Badani otrzymali do oceny sześć definicji patriotyzmu, które odwoływały się zarówno do wartości narodowych (naród, ojczyzna, dobro kraju), jak też do wartości
uniwersalnych (dobro wspólne, miłość bliźniego, solidarność). Akceptacja wszystkich
koncepcji patriotyzmu jest bardzo wysoka (ok. 90%), natomiast różnice pomiędzy
badanymi dotyczą wypowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”.
Dla poszczególnych definicji zaprezentowano sumę wypowiedzi pozytywnych:
– Patriotyzm to utożsamianie się ze swoim narodem 94% (64%+30%)
– Patriotyzm to godziwa miłość do ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji 94% (61%+33%)
– Patriotyzm to gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego 91%
(53%+38%)
– Patriotyzm to traktowanie dobra kraju jako wartości nadrzędnej 88% (51%+ 37%)
– Patriotyzm to forma solidarności i miłości bliźniego 84% (45%+ 39%)
– Patriotyzm to otwartość i szacunek wobec innych narodów 82% (47%+35%).
Badani odpowiadali na pytanie dotyczące różnicy pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem. Wypowiedzi „nie ma różnicy” oraz „nacjonalizm to radykalna forma
patriotyzmu” można potraktować jako pośrednią formę akceptacji nacjonalizmu.
Takie podejście reprezentuje 24% badanych. Druga orientacja – krytyczna wobec
nacjonalizmu obejmuje wypowiedzi: „nacjonalizm to patologia patriotyzmu” oraz
„patriotyzm to przeciwieństwo nacjonalizmu”. Reprezentuje ją 48% badanych. Wreszcie – 27% badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, co wskazuje na złożoność i drażliwość badanej kwestii. Niemniej należy podkreślić, że prawie połowa
badanych przyjęła orientację krytyczną wobec nacjonalizmu.
19. P. Ruszkowski, Patriotyzm i nacjonalizm w świadomości Polaków, Warszawa 2017.
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Badanym przedstawiono również do oceny 9 definicji postawy patriotycznej. Poziom akceptacji definicji postawy patriotycznej przedstawia się następująco:
– Postawa patriotyczna to pielęgnowanie pamięci historycznej, szacunek dla postaci
i symboli narodowych 94% (67% +27%)
– Postawa patriotyczna to budowanie wspólnego dobra w rodzinie, szkole, zakładzie
pracy czy lokalnej wspólnocie 92% (54% +38%)
– Postawa patriotyczna oznacza wypełnianie obywatelskich powinności oraz szacunek dla prawa i zasad życia społecznego 92% (53% +39%)
– Postawa patriotyczna oznacza jednoczenie ludzi wokół wspólnego dobra 91%
(50% +41%)
– Postawa patriotyczna oznacza wzmacnianie więzi międzyludzkich i poczucia
wspólnoty wartości duchowych ponad różnicami i podziałami 86% (45% +41%)
– Postawa patriotyczna oznacza łączenie pamięci o heroizmie i męczeństwie bohaterów z dążeniem do przebaczenia i pojednania 83% (46% +37%)
– Postawa patriotyczna oznacza wyrażanie własnych opinii oraz przekonań z szacunkiem dla inaczej myślących współobywateli 83% (45% +38%)
– Postawa patriotyczna oznacza wrażliwość na cierpienie i krzywdę, która dotyka
innych ludzi i inne narody 80% (44% +36%)
– Postawa patriotyczna oznacza otwarty stosunek do dorobku całej, europejskiej
kultury, współtworzonej przez różne narody i tradycje 78% (38% +40%).
Najwyższą akceptację (94%) uzyskała koncepcja postawy patriotycznej określanej
jako „pielęgnowanie pamięci historycznej, szacunek dla postaci i symboli narodowych”, najniższą akceptację (78%) koncepcja odwołująca się do „dorobku całej, europejskiej kultury, współtworzonej przez różne narody i tradycje”. Różnica wynosi
16 punktów procentowych.
Wyniki badania wskazują, że patriotyzm zajmuje w hierarchii wartości polskiego
społeczeństwa jedną z czołowych pozycji. Wartość ta była czynnikiem integrującym
Polaków, zarówno w chwilach triumfu, jak też w sytuacjach kryzysowych. Patriotyzm pełnił ważną funkcję spoiwa społecznej świadomości. Nacjonalizm do tej pory
sytuował się w hierarchii wartości polskiego społeczeństwa na niskiej pozycji. Jest
postrzegany przez większą część opinii publicznej jako czynnik dezintegrujący, zagrażający spójności i stabilności społeczeństwa. Wyniki badań można interpretować
jako zarysowujące się przyzwolenie ze strony części opinii publicznej, na przyznanie
pojęciu nacjonalizmu wyższego statusu w społecznej hierarchii wartości. Mówi się
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przy tym, że „nacjonalizm to jakby patriotyzm”, traktuje się nacjonalizm jako radykalną formę patriotyzmu, czyli coś nieco ułomnego, ale do przyjęcia.

Patriotyzm w opinii uczniów – analiza wyników badań własnych
Celem badań uczyniono wybrany stan wiedzy, sądów, przekonań i wartości, determinujący postawy patriotyczne młodych ludzi – uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
Podstawową metodą badawczą uczyniono sondaż diagnostyczny wraz z techniką
ankietowania, narzędziem zaś kwestionariusz.
Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa
podkarpackiego, wśród młodzieży Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju. Ogółem w badaniu wzięło udział 230 respondentów, co stanowi ok. 90% populacji uczniów. Badania przeprowadzono podczas lekcji. Uczniów
poinformowano o celu i przebiegu badań. Podkreślono, że badania mają charakter
anonimowy, mimo tego, niektórzy uczniowie podpisali swoje ankiety.
Kwestionariusz ankiety zawierał 16 pytań, z których cztery były pytaniami otwartymi, a kolejne zaopatrzono w kafeterię odpowiedzi, w tym w czterech z nich można było
dokonać wielokrotnego wyboru, a w ośmiu pozostałych uczniowie musieli dokonać
jednokrotnego wyboru wśród podanych odpowiedzi.
Celem pytań otwartych było znalezienie odpowiedzi w kwestiach:
– Czym jest patriotyzm dla młodych ludzi?
– Kto, ich zdaniem, jest dzisiaj patriotą?
– Jak działać na korzyść swojego otoczenia / społeczeństwa?
– Jak można współcześnie zaszczepić patriotyzm w młodych ludziach?
Pytania wielokrotnego wyboru odnosiły się do terminu „patriotyzm”, kwestii znajomości pieśni patriotycznych i źródeł wiedzy o patriotyzmie oraz przykładów wielkich
patriotów. Pozostałe pytania dotyczyły postaw uczniów związanych z patriotyzmem.
Wyniki badań wskazują, że uczniowie znają pojęcie „patriotyzm” i podobnie je
rozumieją. 80% uczniów wskazało, że patriotyzm oznacza miłość i szacunek do ojczyzny, gotowość do walki za nią. Podkreślali również, że patriotyzm jest „dbaniem
o ojczyznę, świętowaniem dni państwowych i robieniem wielu rzeczy dla państwa”
(10%). Patriotyzm to „czczenie symboli narodowych i oddawanie głosu w wyborach”(5%), a także „szanowanie swojej ojczyzny i jej rodowitych mieszkańców” (5%).
Odpowiedzi uczniów wskazują, że patriotą można być nie tylko w czasie wojny, gdy
pojawia się konieczność obrony ojczyzny, gdy jej wolność jest zagrożona. Uczniowie
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wskazywali, że patriotą można też być w czasach pokoju, że „patriota nie wstydzi się,
kim jest i godnie reprezentuje swój kraj”.
Zapytano też uczniów, kto ich zdaniem, jest dzisiaj patriotą. Uczniowie pisali, że:
„każdy Polak, który potrafi bronić swojej ojczyzny, uczestniczy w obchodach świąt
państwowych, zna hymn” (27%); „osoba dumna ze swojej ojczyzny, która szanuje ją
i jej mieszkańców” (22%); „kto nie wypiera się tego, że jest z Polski, wspiera tradycje”
(2%), „młodzi ludzie, którzy nie wyjeżdżają za granicę”, „osoba, która wierzy w swój
kraj” (1%). Najwięcej osób wskazało konkretnie na rodziców i dziadków oraz swoje
rodziny (48%).
Wyniki badań wskazują, że uczniowie chętnie działają na korzyść swojego otoczenia
i społeczeństwa (78%), ale często nie utożsamiają tego z działalnością patriotyczną.
Badani uczniowie wskazywali, że biorą udział w organizowaniu uroczystości patriotycznych i akcji propagujących patriotyzm, uczestniczą w akademiach, np. 3 maja, 11
listopada(postawa patriotyczna i obywatelska), dbają o czystość środowiska, segregują
śmieci, dokarmiają zwierzęta, nie niszczą mienia (postawa proekologiczna), a także
poprzez szacunek dla innych, pomaganie bliźnim w potrzebie, wolontariat, WOŚP
(postawa społeczna). Jedna osoba napisała krótko: pozytywnie.
Na pytanie, jak można zaszczepić patriotyzm młodym ludziom, uczniowie napisali,
że poprzez programy telewizyjne, filmy i książki o tematyce patriotycznej, ciekawe
lekcje, opowiadanie historii, poznawanie tradycji i zwyczajów kraju, organizowanie
i obchodzenie uroczystych apeli, świąt narodowych. W szkole i rodzinie, dobrym
przykładem. Poprzez harcerstwo, kibicowanie polskim sportowcom.
Uczniów zapytano również, z jakim terminem najbardziej związane jest pojęcie
patriotyzmu, skąd czerpią wiedzę o patriotyzmie oraz jakie znają pieśni patriotyczne
i wielkich patriotów. Pytania te zaopatrzono w kafeterię odpowiedzi, a uczniowie
mogli wskazać kilka możliwości. Zdaniem 86% uczniów, pojęcie patriotyzmu wiąże
się z ojczyzną, 63% wskazuje na państwo, 48% na naród, a 8% uważa, że to miłość.
Jako główne źródło informacji o patriotyzmie respondenci wskazywali: szkołę (60%),
książki(43%), telewizję (36), Internet (29,5%), rodzinę(28%), rówieśników(11%).Badanie pokazało również, że uczniowie znają pieśni patriotyczne. Najwięcej osób zna
„Mazurek Dąbrowskiego” (95%), „Marsz Pierwszej Brygady”(67%) i „Płynie Wisła,
płynie” (63%). Znają też „O mój rozmarynie”(39%) i „Przybyli ułani” (21%). Kilka
osób zna dodatkowo „Rotę” i „Bogurodzicę”. Uczniowie podawali również przykłady
znanych patriotów. 70% ankietowanych wskazało, że wielkim patriotą był Karol Woj23
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tyła. Na to miano zasłużył też Józef Piłsudski (49%), Lech Wałęsa (17%) oraz Ignacy
Paderewski (13%) oraz „osoby, które oddały życie w obronie kraju i narodu” (10%).
Wyniki badań wskazują, że za patriotów uważa się 100% respondentów (78% deklaruje to zdecydowanie) i tyle samo uczniów jest dumnych z bycia Polakiem. 85%
uczniów przyznaje, że patriotyzm, jest ważną cechą człowieka XXI wieku i jest dzisiaj
potrzebny. Uczniowie w zdecydowanej większości potwierdzają też, że obchodzą
święta narodowe, ale 75% czyni to zawsze, 23% często, a 2% nigdy. Jednak nie wiążą
tego z wywieszaniem flagi narodowej w dni świąt państwowych. Tylko 30% respondentów wskazało, że wywiesza flagę zawsze, 42% czasami, a 28% przyznaje, że nie robi
tego nigdy. Podobnie jest ze znajomością słów hymnu państwowego. Cały hymn zna
77% uczniów, a 23% przyznaje, że zna tylko pierwszą zwrotkę i refren. Można zatem
zauważyć pewną rozbieżność w tym, że uczniowie uważają się za patriotów, ale nie
znajduje to zawsze odzwierciedlenia w działaniach, które by potwierdzały tę postawę.

Podsumowanie
Cel pracy został osiągnięty, pogłębiono wiedzę na temat patriotyzmu i postaw
patriotycznych. Dzięki tym badaniom lepiej poznano poglądy, opinie i wartości
młodych ludzi. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na znaczną korelację
z wynikami badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej,
zarówno w odniesieniu do rozumienia i wskaźników patriotyzmu, jak i postawy
patriotycznej. Wśród uczniów można zauważyć dwie tendencje w rozumieniu patriotyzmu. Pierwsza wiąże się z poświęceniem dla ojczyzny, druga zaś przejawia się
w prostych czynnościach, które przyczyniają się dla dobra innych ludzi, środowiska
naturalnego i ojczyzny. Według uczniów, postawa patriotyczna to pielęgnowanie
pamięci historycznej, szacunek dla postaci i symboli narodowych, znajomość pieśni
patriotycznych. Głównym źródłem wiedzy o patriotyzmie jest szkoła, prowadzone
w niej zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, organizowane i prezentowane apele i akademie
o charakterze patriotycznym, wycieczki regionalne i krajowe do muzeów i miejsc
pamięci narodowej.

Streszczenie
Patriotyzm we współczesnej szkole w świetle badań empirycznych
Celem artykułu jest analiza zakresu pojęciowego patriotyzmu i elementów postawy
patriotycznej oraz założeń edukacji patriotycznej. Dokonano również prezentacji
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wyników badań na temat patriotyzmu przeprowadzonych wśród uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej w kontekście badań CBOS.
Słowa kluczowe: patriotyzm,edukacja patriotyczna, młodzież, rodzina, szkoła.

Summary
Patriotism in a contemporary school in the light of empirical research
The aim of the article is to analyze the conceptual scope of patriotism and elements
of the patriotic attitude and the assumptions of patriotic education. The results of
research on patriotism carried out among high school students in the context of
CBOS research wer ealso presented.
Keywords: patriotism, patriotic education, young people, family, school.
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Wawrzyniec Tomaszewski – społecznik i patriota
Waldemar Basak1
„[…] Wawrzyniec Tomaszewski […] urodził się dnia 3-go czerwca 1871 r. w Michałówce powiatu Jarosławskiego, w Galicyi. ~ Początkowo uczęszczał do szkoły
ludowej w Duńkowicach, ukończył zaś szkołę ludową czteroklasową w Przemyślu,
gdzie uczęszczał do 3-ciej i 4-tej klasy. Następnie uczęszczał w latach od 1883–do
1886~ do c. k. gimnazyum wyższego w Przemyślu, gdzie ukończył 2 klasę i I półrocze
3-ciej klasy. Choroba oczna (trachoma japlica) trwając pół roku prawie, przerwała
powyższemu studya gimnazyalne. W następnym roku szkolnym – 1886/7 przeniósł
się […] na ławę c. k. seminaryum nauczycielskiego w Rzeszowie – gdzie w latach
1886~1890 ukończył klasę przygotowawczą, 3 klasy seminaryalne i złożył egzamin
dojrzałości. W powyższem seminaryum otrzymał w ciągu studyów nauczycielskich
stypendyum z funduszów państwowych w łącznej kwocie 150 zł. […]”2.
Świadectwo c. k. seminarium nauczycielskiego męskiego w Rzeszowie L. 30/189/90
z dnia 30 stycznia 1890 roku poświadcza, iż „[…] Tomaszewski Wawrzyniec […] religii rzymsko kat. […] zachowywał się pod względem obyczajów chwalebnie, przykładał
się do nauk z pilnością zadowalniajacą i poczynił w nich w tym czasie postępy następujące: […] celujący: w języku ruskim; chwalebny: w nauce religii, w języku polskim,
w geografii, w historyi i w znajomości konstytucji państwa i kraju, w matematyce
i w rysunkach geometrycznych, w historyi naturalnej, w fizyce, w nauce gospodarstwa, w kaligrafii, w rysunkach wolnoręcznych, w nauce muzyki i w śpiewie, w grze
na skrzypcach; zadowalniający: w pedagogice, w specjalnej metodyce i ćwiczeniach
praktycznych, w gimnastyce. Pisał i utrzymywał wypracowania piśmienne starannie
[…]”3. Patentem na nauczyciela szkół ludowych pospolitych L. 10/1893 z dnia 21 lutego
1893 roku C. k. Komisya egzaminacyjna w Rzeszowie potwierdziła, iż „[…] Wawrzyniec Tomaszewski […] otrzymał dnia 13 czerwca 1890 r. świadectwo dojrzałości

1. Dr Waldemar Basak, Prezes Zarządu Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego.
2.	Krótki przebieg życia Wawrzyńca Tomaszewskiego – nauczyciela tymczasowego. W Łękach dnia 28
marca 1893 r. Oryginał w zbiorach autora.
3.	Świadectwo c. k. seminarium nauczycielskiego męskiego w Rzeszowie L. 30/189/90 Tomaszewskiego
Wawrzyńca z dnia 30 stycznia 1890 roku. Oryginał w zbiorach autora.
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z odznaczeniem do tymczasowego pełnienia obowiązków nauczycielskich w szkołach
ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim [...]”4.
„[…] Rozpoczął służbę w zawodzie nauczycielskim […] na mocy dekretu Rady
Szkolnej Okręgowej w Jaśle z dnia 20 sierpnia 1890, L. 695. jako tymczasowy nauczyciel
szkoły ludowej w Niewodnej z dniem1-go września 1890 […]5. Następnie C. k. Okręgowa Rada Szkolna w Jaśle pismem L. 618/ O.R.S. z dnia 7 sierpnia 1891 roku mianowała
Wawrzyńca Tomaszewskiego „[…] tymczasowym nauczycielem młodszym w szkole
filialnej w Łękach z płacą rocznych 250 złr. [złoty reński] i wolnem pomieszkaniem
tudzież prawem używania 1 morga gruntu, w oczekiwaniu że gorliwością w wypełnianiu obowiązków służbowych i wzorowem pod każdym względem zachowaniem
okażesz się godnym położonego zaufania […]”6. 01 września 1891 roku dzieci z Łęk
Strzyżowskich zaczęły uczęszczać do szkoły, umieszczonej początkowo w wynajętym
budynku prywatnym. Następnie dla potrzeb szkolnictwa zakupiono karczmę z przynależna parcelą, na której wybudowano murowaną szkołę jednosalową7.
W dniu 28 III 1893 roku Wawrzyniec Tomaszewski przedłożył C. K. Radzie Szkolnej
Okręgowej w Jaśle wniosek o przekwalifikowanie. W załączonym do wniosku życiorysie podkreślał, że „[…] od roku 1891 aż do chwili obecnej jest nauczycielem prow.
[izorycznym] w szkole ludowej 1 klasowej (przed r. 1892/3 filialnej) obecnie etatowej
w Łękach ad Jasło [koło Jasła]. W roku bieżącym 1893 złożył petent w terminie lutowym
egzamin Kwalifikacyjny na nauczyciela szkół ludowych pospolitych […]”8. Załączony
Patent potwierdzał, iż „[…] Komisya uznaje Pana Wawrzyńca Tomaszewskiego uzdolnionym do samodzielnego sprawowania urzędu nauczycielskiego w szkołach ludowych
pospolitych z językiem wykładowym polskim. Również przyznaje […] uzdolnienie
do uczenia języka ruskiego, jako przedmiotu naukowego […] Z powodu pobieranego
w czasie studyów seminarzyckich stypendium z funduszu państwowego jest Pan […] na
podstawie złożonego rewersu obowiązanym, jeszcze przez cztery lat pełnić obowiązki
4.	Patent na nauczyciela szkół ludowych pospolitych L. 10/1893 Tomaszewskiego Wawrzyńca z dnia
21 lutego 1893 roku. Oryginał w zbiorach autora.
5.	Pismo L: 21.769. z dnia 14 października 1893 roku. C. k. Krajowa Rada Szkolna we Lwowie do Pana
Wawrzyńca Tomaszewskiego stałego nauczyciela szkoły etat. w Łękach. Oryginał w zbiorach autora.
6.	Pismo L. 618/ O.R.S. z dnia 7 sierpnia 1891 roku. C. k. Okręgowa Rada Szkolna w Jaśle do Pana
Wawrzyńca Tomaszewskiego tymczasowego nauczyciela w Niewodnej. Oryginał w zbiorach
autora.
7. A. Zahuta, Frysztak i okolice. Podróż ze starą fotografią, Krosno 2017, s. 95.
8. Krótki przebieg życia Wawrzyńca Tomaszewskiego – nauczyciela… Oryginał w zbiorach autora.
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nauczycielskie w publicznych szkołach ludowych […] Również przyznaje Komisya […]
uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu i gimnastyki […]”9. Dekretem nominacyjnym
L. 15.735 z dnia 28 sierpnia 1893 r. Wawrzyniec Tomaszewski został mianowany „[…]
stałym nauczycielem szkoły etatowej w Łękach od 1 września 1893 […]” otrzymując „[…] płacę w rocznej kwocie trzystu złr. […]” oraz „[…] prawo do zajmowania
wolnego pomieszkania w budynku szkolnym lub w braku tegoż do odpowiedniego
relutum którego wysokość oznaczy Rada Szkolna Okręgowa. Dochód w gotówce […]
wypłacać […] będzie c. k. Urząd podatkowy w Frysztaku jako kasa funduszu szkolnego
okręgowego […]”. U dołu dokumentu znajduje się informacja potwierdzająca, iż „[…]
W dniu 1 października 1893 odebrałem przysięgę służbową Szostkiewicz m.p. […]”10.
Wawrzyniec Tomaszewski od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej aktywnie angażował się w działalność społeczną: był inicjatorem powołania w 1894 roku Kółka Rolniczego11, przyczynił się do powstania amatorskiego ruchu teatralnego12 i w 1906 roku
Straży Pożarnej13. Kółko Rolnicze założyło sklep, dla którego w 1897 roku wybudowano drewniany lokal14. Dopiero w 1912 roku obok małego drewnianego domku
powstała nowa okazała siedziba Kółka. Podpiwniczenie wykonano z miejscowego
kamienia, a na nim usadowiono budynek ceglany kryty dachówką. Kółko Rolnicze
wydzierżawiało szkole drugą salę lekcyjną15. W 1913 roku Wawrzyniec Tomaszewski
otrzymał pochwałę C.k. Starosty „[…] za nader sumienne i wyczerpujące opracowanie
na konferencję okręgową w roku 1912 elaboratu na temat „Rozwój oświaty i szkolnictwa okręgu strzyżowskiego od roku 1896 do 1912” […]”16. Ponadto C. k. Starostwo
w Strzyżowie powierzyło mu „[…] tymczasowy Zarząd zawieszonego Towarzystwa
wzajemnej pomocy członków czytelni imienia Michała Kaczkowskiego17 w Pietru9. Patent na nauczyciela szkół ludowych pospolitych L. 10/1893... Oryginał w zbiorach autora.
10.	Pismo L: 15.735 z dnia 28 sierpnia 1893 roku. C. k. Krajowa Rada Szkolna we Lwowie do Pana
Wawrzyńca Tomaszewskiego tymczasowego nauczyciela szkoły etatowej w Łękach.
11. W. Syrek, Od Łąckich Poręb do Łęk Strzyżowskich. Dzieje miejscowości, Krosno 2011, s. 47.
12. Tamże, s. 66.
13. Tamże, s. 189.
14. Tamże, s. 47-48.
15. A. Zahuta, Frysztak i okolice…, s. 94-95.
16.	Pismo L: 1378/ 6 A z dnia 19 czerwca 1913 roku. C. k. Rada Szkolna Okręgowa w Strzyżowie do
Pana Wawrzyńca Tomaszewskiego kierownika szkoły w Łękach.
17.	Towarzystwo im. Mychajła Kaczkowśkiego – ukraińskie towarzystwo społeczno-kulturalne, działające w Galicji. Program towarzystwa uwzględniał problemy wyznaniowe - organizacja miała
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szej Woli. […]”18. Nie było to zadanie w pełni bezpieczne, gdyż „[…] C.k. Komenda
Posterunku Żandarmeryi w Frysztaku otrzymuje równocześnie polecenie udzielenia
Panu odpowiedniej asystencyi, która ma się zgłosić poprzód u Pana w Łękach poczem
w asystencyi Żandarmeryi Pan zasystuje działalność rzeczonego Towarzystwa […]”19.
Jako Polak i osoba urzędowa był proszony o informowanie starostwa o „[…] wszelkich rusofilskich objawach i publicznych manifestacjach, czy to na zgromadzeniach,
czy w inny sposób w Pietruszej Woli, abym mógł przeciw zwolennikom tego ruchu,
wrogiego Państwu, stosownie przeciwdziałać […]”20.
Przyjaźnił się z nauczycielką Zofią Bochenkówną, z którą, po jej przeniesieniu do
szkoły w Moderówce prowadził ożywioną korespondencję. Po ślubie z Wawrzyńcem
Zofia ponownie podjęła pracę w szkole Łękach i nauczała w niej aż do emerytury21.
Działał na rzecz niepodległości Polski. Inicjował i osobiście prowadził zbiórki
pieniężne na „Skarb wojskowy polski”22. W związku z trudną sytuacją materialną
miejscowej ludności część wpłat przyjmował w produktach rolnych, za które wpłacał pieniądze. M.in. 19 sierpnia 1914 roku w Łączkach przekazał poborcy Józefowi
Wyżykowskiemu za pokwitowaniem Nr 22078 na listę składkową Nr 2354 kwotę
111,02 koron oraz kolejne 100 koron do Zarządu Naczelnego Związku Polskiego
Nauczycielstwa Ludowego w Krakowie23.

krzewić wśród ludności przywiązanie do “pradziadowskiego cerkiewnego obrządku świętego”.
Towarzystwo utworzyło w Galicji sieć czytelni i filii. Do 1890 roku miało 20 filii powiatowych,
wydało 175 tytułów popularnych publikacji dla ludu (łączny nakład, według informacji Towarzystwa, wyniósł 500 tys. egzemplarzy), miało ok. 100 czytelni i 100 oddziałów lokalnych oraz ok.
100 magazynów zbożowych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_im._Mychajła_Kaczkowśkiego, dostęp 07.07.2018.
18.	Pismo L:184/pr. z dnia 06 sierpnia 1914 roku. Kierownik c. k. Starostwa do Pana Wawrzyńca
Tomaszewskiego nauczyciela w Łękach.
19. Tamże.
20.	Pismo L:249/pr. z dnia 03 września 1914 roku. Kierownik c. k. Starostwa POUFNE! do Wielmożnego Pana Wawrzyńca Tomaszewskiego tymczasowym Zarządcą zawieszonych ruskich Towarzystw
im. Kaczkowskiego i nauczyciela w Łękach.
21. W. Syrek, Od Łąckich Poręb do Łęk Strzyżowskich…, s. 151.
22.	W latach 1912-1914 powstała Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, jako
organizacja o charakterze Rządu Narodowego, a jednym z jej głównych oddziałów był Polski Skarb
Wojskowy dofinansowujący Legiony Polskie.
23. Lista składki na skarb wojskowy polski [trzystronicowy dokument odręczny].
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W okresie po odzyskaniu niepodległości Wawrzyniec Tomaszewski aktywnie włączył się w działalność polityczną. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego (26 stycznia 1919 roku) zwyciężył w swoim okręgu wyborczym, ale jego komitet wyborczy
PSL-Lewica, nie uzyskał w tym okręgu dostatecznej ilości głosów, uprawniających do
otrzymania mandatu poselskiego24. Uzyskał go dopiero 19 października 1920 roku, kiedy został posłem w miejsce Tomasza Świerada – zmarłego parlamentarzysty ze swego
ugrupowania. Reprezentował okręg wyborczy Nr 43: Rzeszów – Ropczyce – Strzyżów25.
Z tego okresu pochodzi fotografia wykonana w „Sudio Warszawa Marszałkowska 88”26.
Podczas wyborów do Sejmu I kadencji (5 listopada 1922 roku został z listy swego
ugrupowania wybrany zastępcą posła w okręgu nr 46. W latach 1923-1925 ponownie
uczył i kierował szkołą powszechną w Łękach. Zamieszkał we wsi Pułanki koło Frysztaka. 31 października 1925 roku na własną prośbę, ze względu na stan zdrowia, został
przeniesiony w stan spoczynku27 Nadal angażował się w działalność polityczną. W 1923
roku był członkiem Wydziału Wykonawczego PSL-Lewicy, a od 1924 roku wchodził
w skład Rady Naczelnej Związku Chłopskiego28. Był aktywnym organizatorem struktur
terenowych tych partii29. Wraz z wiekiem stopniowo wycofywał się z życia publicznego
i utyskiwał, iż „[…] tu żyjemy bardzo osamotnieni i trudno się do tutejszych ludzi
dopasować. Ja żyję już 18 lat w Pułankach, ale nie mogę się z żyć z tutejszymi ludźmi
tak serdecznie, jak to było na mej posadzie w Łękach. […]”30. Pod koniec II wojny
światowej mocno podupadł na zdrowiu, miał problemy z pamięcią i poruszaniem się.
W tym okresie małżeństwem Tomaszewskich opiekowała się siostrzenica Wawrzyńca, Katarzyna [Marczak]. W liście do siostry narzekał na drożyznę, rosnące koszty
utrzymania i grasujące w okolicach bandy rabunkowe31. Zmarł 6 stycznia 1945 roku32.
24.	https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000001730&find_code=SYS&local_base=ARS10,
dostęp 16. 05. 2018.
25.	List Wierzytelny Głównej Komisji Wyborczej w Rzeszowie L. 173/20. z dnia 19 października 1920
roku.
26. Oryginał fotografii w zbiorach autora.
27.	Pismo L. 24990/I.L z dnia 19 września 1925 roku. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego do
Pana Wawrzyńca Tomaszewskiego samoistnego nauczyciela 1 kl. szkoły powszechnej w Łękach
powiatu Strzyżów zamieszkałego w Pułankach powiatu Strzyżów.
28. W. Syrek, Od Łąckich Poręb do Łęk Strzyżowskich…, s. 150.
29. Tamże, s. 63.
30. List Wawrzyńca Tomaszewskiego do siostry z dnia 15 grudnia 1943 r.
31. Tamże.
32. W. Syrek, Od Łąckich Poręb do Łęk Strzyżowskich…, s. 150.
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Streszczenie
Wawrzyniec Tomaszewski – społecznik i patriota
Artykuł zawiera biogram Wawrzyńca Tomaszewskiego (1871-1945), nauczyciela,
posła na Sejm Ustawodawczy II RP (1919-1922).
Słowa kluczowe: biogram, nauczyciel, poseł, społecznik, patriota.

Sumary
Wawrzyniec Tomaszewski – community worker and patriot
The article contains a biography of Wawrzyniec Tomaszewski (1871-1945), a teacher
and deputy to the Legislative Sejm of the Second Republic of Poland (1919-1922).
Keywords: biography, teacher, Member of Parliament, community worker, patriot.
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Liczba nauczycieli oraz wskaźnik obciążenia
uczniami w szkołach podstawowych Tarnowa
i powiatu tarnowskiego w latach 1945-1975
Paweł Juśko1

Wprowadzenie
Odbudowa szkolnictwa powszechnego w powojennych realiach państwa polskiego
była problemem niezwykle złożonym. Podstawową trudnością organizacyjną były
braki kadrowe wśród społeczności nauczycielskiej. W okresie okupacji nauczyciele
szkół powszechnych byli grupą zawodową szczególnie narażoną na represje i szykany
ze strony władz niemieckich. Działalność konspiracyjna, uczestnictwo w tajnym nauczaniu i opór przeciwko okupacyjnej polityce niemieckiej zwiększały ryzyko utraty
zdrowia i życia przez nauczycieli.
W latach 1939-1945 wielu z nich zostało także z różnych powodów zwolnionych
z pracy przez władze szkolne. W czasie II wojny światowej straciło życie blisko 13 tys.
nauczycieli szkół powszechnych. W 1945 r. Ministerstwo Oświaty szacowało, iż w liczącej przed wojną około 90 tys. nauczycieli kadrze szkół powszechnych, straty wynosiły
25%. W lipcu 1945 r. w dyspozycji Ministerstwa pozostawało około 50 tys. uczących
w tego rodzaju szkołach2. W bilansie strat należy uwzględnić również pięcioletnią przerwę w procesie edukacji nowych nauczycieli, która spowodowana była likwidacją przez
władze Generalnej Guberni szkolnictwa wyższego i zakładów kształcenia nauczycieli.
1. Dr Paweł Juśko, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2.	S. Mauersberg, Rozwój oświaty w Polsce Ludowej, [w:] J. Miąso (red.), Historia wychowania wiek
XX, Warszawa 1980, s. 281; Marian Walczak udokumentował imienne straty osobowe blisko 10
000 nauczycieli szkół powszechnych i średnich. 63,1% zostało zamordowanych w egzekucjach,
obozach i więzieniach; 22,5% poległo na wojnie, w partyzantce i w Powstaniu Warszawskim oraz
obozach jenieckich, w tym 73 zamordowano w Charkowie, Katyniu i Miednoje; 7,2% zmarło na
skutek warunków okupacyjnego życia, a 7,2% zaginęło bez wieści. M. Walczak, Ludzie nauki
i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. 809;
por. E. Kryńska, S. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956,
Białystok 2003, s. 151; S. Mauersberg, M. Walczak, Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej
(1944-1956), Warszawa 2005, s. 20; W. Chmielewski, Edukacja nauczycieli po II wojnie światowej, Warszawa 2007, s. 22; Bolesław Grześ podaje, iż w 1945 r. około 2 tys. nauczycieli polskich
przebywało na terenie Niemiec, 13 tys. w Związku Radzieckim. B. Grześ, Związek Nauczycielstwa
Polskiego od korzeni po współczesność, Warszawa 2000, s. 86.
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Niniejszy artykuł podejmuje problematykę liczby nauczycieli w szkołach podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego latach od 1945 do 1975 r. Przyjęte w nim
ramy czasowe pokrywają się z okresem istnienia powiatu tarnowskiego w Polsce
Ludowej3. Dane liczbowe dla szkół podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego
zostały również zestawione ze statystyką województwa krakowskiego. W opracowaniu
uwzględniono także zagadnienie obciążenia nauczycieli uczniami, wiążące się bezpośrednio z problematyką liczby nauczycieli i mającym istotny wpływ na całokształt
pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół.

Liczba nauczycieli
W szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w roku szkolnym 1938-1939 pracowało 317 nauczycieli4. W latach 1939-1945 straciło życie 19 uczących, co stanowiło
6% stanu sprzed wybuchu wojny5. 104. nauczycieli zostało zwolnionych z pracy
przez okupanta6.
Z kolei od roku 1939 do 1944 na teren powiatu tarnowskiego przybyło 62 nauczycieli, którzy znaleźli zatrudnienie w miejscowych szkołach powszechnych7. W roku
3.	Po zakończeniu okupacji niemieckiej powiat tarnowski powstał 18 stycznia 1945 r. Dwadzieścia
pięć lat później przeprowadzona została w PRL reforma administracyjna, która doprowadziła do
likwidacji powiatów i utworzenia województwa tarnowskiego. W. Paryła, Przemiany polityczne
i społeczne w latach 1945-1975, [w:] F. Kiryk, Z. Ruta (red.), Tarnów. Dzieje miasta i regionu, T. 3,
Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski Ludowej, Tarnów 1987, s. 141;
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz zmianie
ustawy o radach narodowych. Dz. U 1975 r. nr 16, poz. 91.
4.	E. Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin 2003, s.116,
tabela 40; W. Kołodziej, Szkolnictwo w województwie krakowskim w latach 1939-1948, Toruń 1995,
s. 97, tabela 2; Czesław Sterkowicz podaje liczbę 327 nauczycieli (w roku szkolnym 1938-1939).
Cz. Sterkowicz, Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów
2001, s. 17.
5.	Cz. Sterkowicz, Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim…, s. 235, aneks nr 32; Według
danych zawartych w opracowaniu Wincentego Kołodzieja straty nauczycieli szkół powszechnych
w powiecie tarnowskim podczas okupacji hitlerowskiej wynosiły 23 (7,2% liczby uczących w roku
szkolnym 1939-1939) i stanowiły 52,3% ogółu strat nauczycielstwa powiatu tarnowskiego w tym
czasie (suma 44 nauczycieli). W. Kołodziej, Szkolnictwo w województwie krakowskim w latach
1939-1948…, s. 76, tabela 17; Tenże, Odbudowa szkolnictwa krakowskiego po zakończeniu II wojny
światowej, Toruń 2000, s. 76, tabela 17.
6. Cz. Sterkowicz, Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim…, s. 203-204, aneks nr 6.
7. Tamże, s. 205-206, aneks nr 7.
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szkolnym 1944-1945 stan liczbowy nauczycieli szkół powszechnych w powiecie tarnowskim wynosił 432 osób. 51 pracowało w szkołach I stopnia (12%), 121 w szkołach
II stopnia (28%), a 260 w szkołach III stopnia (60%)8.
Tabela nr 1. L
 iczba nauczycieli w powiecie tarnowskim od roku szkolnego 19451946 do 1950-19519.
Lp.

Rok szkolny

Liczba nauczycieli ogółem

1.

1945-1946

496

2.

1946-1947

485

3.

1947-1948

487

5.

1948-1949

489

5.

1949-1950

501

6.

1950-1951

429

W roku szkolnym 1945-1946 w szkołach powszechnych powiatu pracowało 496
nauczycieli, w tym 13 w placówkach prywatnych. Braki w kadrze wynosiły trzy etaty
nauczycielskie10. W tym samym roku szkolnym sprawozdanie z działalności Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego wykazywało na obszarze całego województwa
potrzebę zatrudnienia blisko tysiąca nowych sił nauczycielskich11.
W latach szkolnych 1946-1947 do 1950-1951 liczba uczących w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego była zróżnicowana12. W przedziale lat od roku 1946-1947
do 1949-1950 systematyczne wzrastała. W roku szkolnym 1950-1951 nastąpił spadek
8.	F. Łazarz, Cz. Sterkowicz, Szkolnictwo podstawowe, [w:] F. Kiryk, Z. Ruta (red.), Tarnów. Dzieje
miasta i regionu, T. 3, Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski Ludowej,
Tarnów 1987, s. 365, tabela 2.
9. Tamże, s. 371, tabela 8.
10. Tamże, s. 368.
11.	
Sprawozdanie z działalności O. S. K. w r. szk. 1945/6, [w:] Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu
Szkolnego Krakowskiego, nr 3, Kraków 1946 (część nieurzędowa), s. 41.
12.	W roku 1948 zakończył się pierwszy etap rozwoju szkolnictwa podstawowego w Polsce Ludowej,
zwieńczony m.in. zatarciem przez władzę komunistyczną śladów po sanacyjnej „ustawie jędrzejewiczowskiej” z 11 marca 1932 r., a w nomenklaturze urzędowej przedwojenna szkoła powszechna
została ostatecznie wyparta przez szkołę podstawową.
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o 72 nauczycieli (16,8%). Różnice te wiązały się ze zmianami w strukturze organizacyjnej szkół w powiecie. Zmniejszała się liczba szkół najniżej zorganizowanych
na korzyść szkół wyżej zorganizowanych. W roku szkolnym 1947-1948 na terenie
powiatu powstało 18 szkół zbiorczych, a rok później zorganizowano trzy „jedenastolatki”. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na liczbę uczących w szkołach
podstawowych były zmiany terytorium powiatu tarnowskiego, wynikające z decyzji
administracyjnych13.
W ciągu sześciu lat szkolnych po zakończeniu wojny liczba nauczycieli szkół powszechnych w powiecie tarnowskim była dostosowywana do stanu sieci szkolnej
oraz jej struktury organizacyjnej. W roku 1950-1951 liczba nauczycieli w stosunku
do wyjściowego roku 1945-1946 zmniejszyła się o 67 (13,5%).
Tabela nr 2. L
 iczba nauczycieli szkół podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego
od roku szkolnego 1951-1952 do 1961-196214.

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

Lata szkolne

powiat
tarnowski

348

384

407

406

405

412

444

435

473

484

493

miasto
Tarnów

95

118

130

137

145

165

172

201

211

214

219

Ogółem
(miasto
i powiat)

443

502

537

543

550

577

616

636

684

698

712

W 1951 r. powstał powiat tarnowski miejski, wydzielony z powiatu tarnowskiego15.

13.	Zob. P. Juśko, Tradycja powiatu tarnowskiego, [w:] P. Juśko (red.), Minęła dekada. Samorząd
powiatu tarnowskiego w latach 1999-2009, Tarnów 2009, s. 87-89.
14. F. Łazarz, Cz. Sterkowicz, Szkolnictwo podstawowe…, s. 381, tabela 14.
15.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich
z obszarów niektórych miast. Dz. U 1951 r. nr 20, poz. 161.
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W ciągu dekady lat 1951-1962 liczba nauczycieli szkół podstawowych wzrastała.
W powiecie tarnowskim zwiększyła się o 145 uczących (w roku 1961-1962), tj. 41,7%,
natomiast w mieście Tarnowie o 124, tj. 130,5%. Ogółem w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim liczba nauczycieli w latach szkolnych od 1951-1952 do 1961-1962
zwiększyła się o 269, czyli 60,7%.
Wzrost liczby nauczycieli w latach 1951-1962 pokrywał się z dynamicznym zwiększaniem się liczby dzieci w wieku obowiązku szkolnego. Następowały również dalsze
zmiany strukturalne i ilościowe w sieci szkół. W powiecie tarnowskim zmniejszała się
liczba szkół najniżej zorganizowanych. W roku szkolnym 1958-1959 nie funkcjonowały już szkoły o jednym nauczycielu. Liczba szkół w ciągu omawianych dziesięciu
lat zwiększyła się o cztery. Również w mieście Tarnowie liczba szkół podstawowych
wzrosła o cztery placówki.
Tabela nr 3. L
 iczba nauczycieli szkół podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego
od roku szkolnego 1963-1964 do 1974-197516.

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

powiat
tarnowski

586

587

599

682

746

755

800

841

856

812

843

814

miasto
Tarnów

337

338

347

406

446

437

464

478

495

486

504

441

0gółem (miasto
i powiat)

Lata szkolne

923

925

946

1088

1192

1192

1264

1319

1351

1298

1347

1255

16. F. Łazarz, Cz. Sterkowicz, Szkolnictwo podstawowe…, s. 386, tabela 17.
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W latach 1963-1975 dane obrazujące liczbę nauczycieli szkół podstawowych wykazują, iż do roku 1971-1972 w powiecie tarnowskim systematycznie przybywało
uczących w tego rodzaju szkołach. Do tego czasu liczba nauczycieli w powiecie wzrosła
o 270, tj. 31,5% (w porównaniu z rokiem 1963-1964) i wynosiła 856. Był to najwyższy
wskaźnik liczby uczących w powiatowych szkołach podstawowych w okresie od 1945
do 1975 r. Trzy lata później liczba nauczycieli podstawówek powiatu tarnowskiego
wynosiła 814 i była wyższa niż w roku 1963-1964 o 228, czyli 28%, ale niższa niż
w roku 1971-1972 o 42, tj. 7,2%.
W szkołach miasta Tarnowa liczba nauczycieli nieprzerwanie wzrastała do roku
1967-1968, w którym wyniosła 446. Najwyższy wskaźnik liczby uczących w szkołach
podstawowych Tarnowa przypadł na rok 1973-1974 i wynosił 504. Był on wyższy od
roku 1963-1964 o 167, czyli o 49,5%. W kolejnym roku liczba nauczycieli zmniejszyła
się o 63, tj. 12,5%. W ciągu przedstawionego w tabeli nr 3 okresu czasu wskaźnik liczby
uczących w szkołach podstawowych miasta Tarnowa zwiększył się o 104, czyli 30,9%.
Wspólne dane dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego wykazują systematyczne zwiększanie się liczby nauczycieli do roku szkolnego 1971-1972. W tym roku
wyniosła ona 1351 i była najwyższa w całym przedziale czasu od 1945 do 1975 roku.
W porównaniu z rokiem 1963-1964 była większa o 428, czyli 46,4%. Trzy lata później
(1974-1975) omawiany wskaźnik zmniejszył się w stosunku do roku 1971-1972 o 96
nauczycieli (7,1%). Liczba uczących w szkołach podstawowych miasta i powiatu
w roku szkolnym 1974-1975 w porównaniu do roku 1963-1964 wzrosła o 332, tj. 36%.
Podobnie jak w latach pięćdziesiątych zmiany i wzrost liczby nauczycieli szkół
podstawowych w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim wiązały się ze zwiększaniem się liczby dzieci uczęszczających do tego rodzaju szkół oraz ze zmianami
determinowanymi przeorganizowaniem sieci szkół i dostosowaniem jej do potrzeb
nowej reformy szkolnej. W Tarnowie przybyło trzy szkoły, w powiecie tarnowskim
od roku szkolnego 1972-1973 powołanych zostało 11 zbiorczych szkół gminnych.
Tym samym liczba szkół powiatowych zmniejszyła się z 95 (w roku 1972-1973) do
77 (w roku 1973-1973).
Biorąc pod uwagę chronologię niniejszego artykułu, można zauważyć, iż statystyka liczby nauczycieli szkół podstawowych miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego
(ogółem) dla roku szkolnego 1974-1975 w stosunku do roku szkolnego 1945-1946
wykazywała wzrost o 759 uczących, tj. 153%.
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Liczba nauczycieli Tarnowa i powiatu tarnowskiego na tle
województwa krakowskiego
W roku szkolnym 1945-1946 w województwie krakowskim zatrudnionych było
6 939 nauczycieli szkół powszechnych, natomiast w powiecie tarnowskim 49617. Liczba
nauczycieli powiatu tarnowskiego stanowiła 7,1% ogółu nauczycieli w województwie.
Tabela nr 4. Liczba nauczycieli szkół podstawowych w poszczególnych powiatach
województwa krakowskiego w latach 1949,1955,1960,196518.

Lp.

Powiat

Liczba nauczycieli
1949

1955

1960

1965

1.

Bochnia

400

422

504

602

2.

Brzesko

377

412

499

599

3.

Chrzanów

310

384

550

690

4.

Dąbrowa Tarnowska

251

299

352

407

5.

Kraków

404

498

722

901

6.

Limanowa

354

416

530

651

7.

Miechów

336

403

444

486

8.

Myślenice

320

367

478

572

9.

Nowy Sącz

542

658

861

1030

10.

Nowy Targ

426

612

746

867

11.

Olkusz

428

513

588

697

12.

Oświęcim

225

296

416

576

13.

Proszowice

140

197

246

276

14.

Sucha

254

303

366

427

15.

Tarnów

396

415

489

599

16.

Wadowice

330

388

526

631

17.

Żywiec

382

476

628

692

18.

Jaworzno miasto

91

105

203

284

17. Sprawozdanie z działalności O. S. K. w r. szk. 1945/6..., s.41.
18. Ziemia krakowska w liczbach, Kraków 1967, s. 202, tablica 167.
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Lp.

Powiat

Liczba nauczycieli
1949

1955

1960

1965

19.

Nowy Sącz miasto

76

98

158

196

20.

Tarnów miasto

97

170

285

347

21.

Zakopane miasto

48

63

103

106

22.

Kraków miasto wojewódzkie

732

965

1 574

2 035

Województwo krakowskie bez miasta Krakowa

6 187

7 495

9 694

11 636

Ogółem województwo krakowskie

6 919

8 460

11 268

13 671

Pod względem liczby nauczycieli szkół podstawowych powiat tarnowski na 17 powiatów województwa krakowskiego zajmował następujące miejsca: w 1949 r. szóste,
w 1955 r. ósme, w 1960 r. dziewiąte i w 1965 roku dziesiąte. W 1949 r. nauczyciele
tego rodzaju szkół w powiecie tarnowskim stanowili 6,4% ogółu uczących w szkołach
podstawowych województwa krakowskiego (bez miasta Krakowa). W kolejnych,
wybranych latach szkolnych dane te przedstawiały się następująco: w 1955 r. 5,5%,
w 1960 r. 5%, w 1965 r. 5,1%. Świadczy to o wolniejszym wzroście liczby nauczycieli
szkół w szkołach podstawowych w powiecie tarnowskim niż w znacznej części (dziewięciu powiatach) województwa.
Ogółem liczba nauczycieli podstawówek Tarnowa i powiatu tarnowskiego w 1949 r.
stanowiła 7,9% ogółu tego wskaźnika w województwie (bez miasta Krakowa), w 1955
r. 7,8%, w 1960 r. 8%, a w 1965 r. 8,1%.
Pod względem liczby nauczycieli szkół podstawowych Tarnów był największym
powiatem wśród czterech powiatów miejskich województwa krakowskiego. W roku
1949 w szkołach podstawowych na terenie Tarnowa, Nowego Sącza, Jaworzna i Zakopanego uczyło w sumie 312 nauczycieli z czego 97 w placówkach tarnowskich
(31,1%). W 1955 r. ich suma wynosiła 436 z tego 170 w Tarnowie (39%), w 1960 – 749,
w Tarnowie – 285 (38%), w 1965 – 933, w Tarnowie – 347 (37,2%).
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Tabela nr 5. Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych w poszczególnych powiatach województwa krakowskiego w roku szkolnym 1973-197419.
Lp.

Powiat

Liczba nauczycieli

1.

Bochnia

728

2.

Brzesko

726

3.

Chrzanów

857

4.

Dąbrowa Tarnowska

505

5.

Kraków

1 016

6.

Limanowa

824

7.

Miechów

481

8.

Myślenice

647

9.

Nowy Sącz

1 395

10.

Nowy Targ

1 014

11.

Olkusz

808

12.

Oświęcim

698

13.

Proszowice

306

14.

Sucha Beskidzka

528

15.

Tarnów

843

16.

Wadowice

801

17.

Żywiec

917

18.

Jaworzno miasto

373

19.

Nowy Sącz miasto

259

20.

Tarnów miasto

504

21.

Zakopane miasto

212

Ogółem województwo krakowskie (bez Krakowa)

14 442

W roku szkolnym 1973-1974 powiat tarnowski pod względem liczby nauczycieli
szkół podstawowych plasował się na szóstym miejscu wśród 17 powiatów wojewódz19. Rocznik statystyczny województwa krakowskiego, Kraków 1974, s. 362-363, tablica 2 (194).
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twa krakowskiego. Liczba nauczycieli tego rodzaju szkół w powiecie tarnowskim
stanowiła 5,8% ogółu tego wskaźnika w województwie. Miasto Tarnów posiadało
najwięcej nauczycieli w szkołach podstawowych wśród czterech powiatów miejskich
województwa. Suma uczących w podstawówkach Jaworzna, Nowego Sącza, Tarnowa
i Zakopanego w roku 1973-1974 wynosiła 1348, z czego w Tarnowie 504 (36,6%).
Liczba nauczycieli szkół podstawowych miasta Tarnowa stanowiła 3,5% ogółu województwa krakowskiego. Razem w ujęciu procentowym liczba nauczycieli szkół
podstawowych powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa, wynosząca w roku szkolnym
1973-1974 1347 uczących, pozwala stwierdzić, iż co dziewiąty nauczyciel tego typu
szkoły w województwie krakowskim w tym okresie pochodził z Tarnowa i powiatu
tarnowskiego (9,3%).
Wśród 17 powiatów znajdujących się w granicach województwa krakowskiego
w roku szkolnym 1973-1974, powiat tarnowski pod względem liczby nauczycieli
szkół podstawowych zajmował szóstą pozycję i przedstawiał się korzystniej na tle
województwa niż w roku 1965, w którym był dziesiąty. Najwięcej nauczycieli uczyło
w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego, najmniej proszowickiego.

Obciążenie nauczycieli uczniami
Obciążenie nauczycieli uczniami jest wskaźnikiem obrazującym stosunek liczby
uczniów do liczby nauczycieli, czyli określającym ile uczniów przypada na jednego
nauczyciela. Im większa jest to liczba, tym większe jest obciążenie uczącego. Ma to
istotny wpływ na jakość procesu kształcenia i wychowania uczniów oraz stwarza
niedogodne warunki pracy dla nauczycieli.
W ostatnich latach szkolnych przed wybuchem II wojny światowej omawiana kwestia była obok braku podręczników, pomocy naukowych i książek w bibliotekach,
jednym z najtrudniejszych problemów z jakim zmagało się szkolnictwo powszechne
w powiecie tarnowskim. W roku szkolnym 1936-1937 na jednego nauczyciela przypadało 66,5 uczniów, w roku 1937-1938 – 65,1 i 1938-1939 – 65,720.

20. E. Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim…, s. 150-151, tabela 54.
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Tabela nr 6. Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na jednego nauczyciela (obciążenie nauczycieli uczniami) w mieście Tarnowie i w powiecie
tarnowskim w latach szkolnych od 1945-1946 do 1973-197421.

Lp.

Rok szkolny

1.

Ogółem (miasto
i powiat)

Miasto Tarnów

Powiat tarnowski

1945-1946

-

-

44,2

2.

1946-1947

-

-

48,2

3.

1947-1948

-

-

-

4.

1948-1949

-

-

36,9

5.

1949-1950

-

-

-

6.

1950-1951

-

-

-

7.

1951-1952

51,3

34,6

38,2

8.

1952-1953

46,5

32,9

36,1

9.

1953-1954

47,3

31,8

35,0

10.

1954-1955

50,9

32,0

36,8

11.

1955-1956

49,1

32,4

36,8

12.

1956-1957

48,5

32,5

37,1

13.

1957-1958

49,2

31,2

36,5

14.

1958-1959

44,7

33,9

37,3

15.

1959-1960

44,3

32,4

36,1

16.

1960-1961

46,8

32,8

37,1

17.

1961-1962

48,1

33,5

38,0

18.

1962-1963

34,1

32,5

33,2

19.

1963-1964

33,6

28,8

30,1

20.

1964-1965

34,0

29,0

30,8

21.

1965-1966

33,5

28,5

30,3

21.	Obliczenia w tabeli nr 6 zostały przeprowadzone w oparciu o dane zawarte w publikacjach: F. Łazarz,
Cz. Sterkowicz, Szkolnictwo podstawowe…, s. 371, tabela 8, s. 380, tabela 13, s. 381, tabela 14, s. 384,
tabela 15, s. 385, tabela 16, s. 386, tabela 17; Statystyka szkolnictwa w latach 1945/46 i 19/47, Warszawa 1948, s. 14-15; Ziemia krakowska w liczbach..., s. 197, tablica 162, s. 202, tablica 167; Rocznik
statystyczny ziemi krakowskiej 1963, Kraków 1963, s. 439, tablica 6 (151), s. 440, tablica 7 (152).
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Lp.

Rok szkolny

22.

Ogółem (miasto
i powiat)

Miasto Tarnów

Powiat tarnowski

1966-1967

31,5

27,0

28,7

23.

1967-1968

30,0

26,1

27,6

24.

1968-1969

30,5

25,9

27,5

25.

1969-1970

28,2

24,4

25,8

26.

1970-1971

26,8

22,9

24,3

27.

1971-1972

25,5

22,2

23,4

28.

1972-1973

25,4

23,0

23,9

29.

1973-1974

24,3

21,7

22,7

W roku szkolnym 1945-1946 liczba nauczycieli szkół powszechnych powiatu tarnowskiego była wyższa niż w ostatnim roku przed rozpoczęciem wojny o 179 tj. 56,5%,
co wpłynęło na zmniejszenie obciążenia nauczycieli uczniami. W omawianym roku
wynosiło ono 44,2 i było niższe niż w roku 1938-1939 o 21,5. Jednocześnie liczba
uczniów w tym czasie wzrosła o 1 077 tj. tylko (w stosunku do wzrostu o 56,5% liczby
nauczycieli) o 5,2%. W kolejnych powojennych latach szkolnych sytuacja ulegała
dalszej poprawie. Dane od roku szkolnego 1951-1952 ukazują, iż pod względem
obciążenia nauczycieli uczniami zdecydowanie korzystniejsze warunki występowały w szkołach podstawowych powiatu. W roku 1951-1952 na jednego nauczyciela
szkoły podstawowej w mieście Tarnowie przypadało o 16,7 uczniów więcej niż na
jednego uczącego w szkołach podstawowych powiatu tarnowskiego. Na ten stan
rzeczy miał wpływ zdecydowanie większy wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych w mieście. Tendencja ta uwidacznia się w całym omawianym okresie.
Sytuacja w szkołach Tarnowa poprawiła się w roku szkolnym 1962-1963 wraz ze
zdecydowanym wzrostem liczby nauczycieli uczących w szkołach podstawowych
miasta. Do roku 1973-1974 liczba uczniów szkół podstawowych w Tarnowie przypadających na jednego nauczyciela systematycznie zmniejszała się. W okresie od roku
1951-1952 do 1973-1974 zmniejszyła się o 27. W powiecie tarnowskim wskaźnik
obciążenia nauczycieli uczniami był niezmiennie korzystniejszy dla uczących w szkołach powiatowych. W przedziale czasu od roku 1951-1952 do 1973-1974 zmniejszył
się on o 12,9. Ogółem od roku szkolnego 1945-1946 do 1973-1974 liczba uczniów
przypadających na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych miasta Tarnowa
i powiatu tarnowskiego zmniejszyła się 21,5. Poprawa sytuacji w zakresie obciążenia
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nauczycieli uczniami była ważnym osiągnięciem szkolnictwa podstawowego w Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1945-1975, mającym pozytywny wpływ na
całokształt pracy i działalności szkół oraz nauczycieli.
Poprawa warunków pracy nauczycieli w związku z systematycznym zmniejszaniem
się liczby uczniów przypadających na jednego uczącego w szkołach podstawowych
nastąpiła zdecydowanie w przedziale czasu od roku 1961-1962 do 1966-1967. Była ona
możliwa poprzez dostosowywanie sieci szkolnej do nowej reformy, stopniową likwidację szkół najniżej zorganizowanych oraz zwiększanie się liczby nauczycieli w szkołach
podstawowych, zarówno w mieście Tarnowie, jak i w powiecie tarnowskim.
Tabela nr 7. L
 iczba uczniów szkół podstawowych przypadających na jednego nauczyciela w poszczególnych powiatach województwa krakowskiego w latach
1949, 1955, 1960, 196522.

Lp.

Powiat

Liczba uczniów przypadających
na jednego nauczyciela
1949

1955

1960

1965

1.

Bochnia

38,4

31,3

33,6

28,7

2.

Brzesko

42,6

31,7

32,5

27,1

3.

Chrzanów

46,9

37,5

37,1

32,9

4.

Dąbrowa Tarnowska

42,6

29,3

29,9

26,9

5.

Kraków

45,0

34,1

36,8

32,5

6.

Limanowa

42,3

34,6

31,1

25,7

7.

Miechów

40,2

34,5

32,5

26,1

8.

Myślenice

44,4

32,5

32,5

28,9

9.

Nowy Sącz

40,4

31,8

31,0

26,7

10.

Nowy Targ

42,5

30,2

31,6

29,1

11.

Olkusz

45,0

34,7

36,0

30,6

12.

Oświęcim

42,0

37,0

36,6

31,7

13.

Proszowice

48,3

34,7

31,7

28,0

14.

Sucha

38,3

32,8

33,0

28,4

22. Ziemia krakowska w liczbach..., s. 202, tabl. 167.

49

Liczba nauczycieli oraz wskaźnik obciążenia uczniami w szkołach podstawowych Tarnowa…

Lp.

Powiat

Liczba uczniów przypadających
na jednego nauczyciela
1949

1955

1960

1965

15.

Tarnów

37,1

31,0

32,7

28,5

16.

Wadowice

58,1

35,1

33,6

30,9

17.

Żywiec

47,9

34,0

33,3

30,9

18.

Jaworzno miasto

37,4

43,2

37,4

32,9

19.

Nowy Sącz miasto

39,6

41,0

36,1

31,1

20.

Tarnów miasto

34,8

39,8

35,2

33,5

21.

Zakopane miasto

41,7

41,0

34,0

34,9

22.

Kraków miasto wojewódzkie

34,6

40,9

36,6

33,3

Województwo krakowskie bez miasta
Krakowa

43,3

33,8

33,5

29,5

Ogółem województwo krakowskie
z Krakowem

42,5

34,4

33,9

30,1

Polska

40,2

33,0

33,1

30,1

W 1949 r. obciążenie nauczycieli szkół podstawowych uczniami w mieście Tarnowie
i powiecie tarnowskim było najmniejsze w skali całego województwa krakowskiego
i wynosiło 37,1 dla szkół powiatowych i 34,8 dla szkół miejskich. Korzystniej w tym
zakresie wypadały jedynie szkoły podstawowe w mieście wojewódzkim Krakowie.
Z kolei w 1955 r. liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach
Tarnowa wynosiła 39,8 i był to 17 wynik w województwie. Wskaźnik powiatowy był
trzeci w województwie i wynosił 31. Pięć lat później szkoły podstawowe w Tarnowie zajmowały pod względem obciążenia nauczycieli uczniami 15 miejsce w województwie, a szkoły powiatu tarnowskiego ósme. W 1965 r. dane dotyczące szkół
tarnowskich plasowały je na 20 pozycji, natomiast szkoły powiatu tarnowskiego na
ósmej na, tle powiatów i miast województwa krakowskiego. Analiza powyższych
danych pozwala ocenić, iż problem obciążenia nauczycieli dużą liczbą uczniów występował w dużym nasileniu w szkołach podstawowych miasta Tarnowa, a sytuacja
w tym zakresie zaczęła pogarszać się w nich na początku lat pięćdziesiątych. Pomimo
systematycznego obniżania się wskaźnika liczby uczniów na jednego nauczyciela
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w szkołach Tarnowa, na tle danych wojewódzkich był on jednym z najwyższych. Zdecydowanie mniej obciążeni uczniami byli uczący w szkołach podstawowych powiatu
tarnowskiego, który w tym zakresie w kontekście danych województwa krakowskiego
prezentował się korzystniej.
Pod względem liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach
podstawowych szkolnictwo Tarnowa wypadało najlepiej w r1949 r., natomiast w późniejszych latach dane dla tarnowskich szkół były bardziej niekorzystne niż średnia
wojewódzka, a nawet krajowa. Dane dla szkolnictwa podstawowego w powiecie tarnowskim ukazują, iż w ogólnym ujęciu obciążenie nauczycieli uczniami było mniejsze
w szkołach powiatowych niż średnia wojewódzka i krajowa.

Streszczenie
Liczba nauczycieli oraz wskaźnik obciążenia uczniami w szkołach podstawowych
Tarnowa i powiatu tarnowskiego w latach 1945-1975
Artykuł podejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem szkolnictwa podstawowego w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1945-1975, zaś
w węższym zakresie porusza zagadnienia takie jak liczba nauczycieli oraz obciążenie nauczycieli uczniami. Punktem wyjścia dla zawartych w nim analiz są straty
w kadrach nauczycielskich w szkolnictwie powszechnym, będące skutkiem działań
wojennych oraz represyjnej polityki niemieckiego okupanta. Na liczbę nauczycieli
szkół powszechnych (od 1948 r. szkół podstawowych) wpływ miały takie czynniki
jak: zmiany w strukturze organizacyjnej oraz sieci szkół, wzrost liczby dzieci w wieku
obowiązku szkolnego, a także zmiany terytorialne powiatu tarnowskiego, będące
wynikiem decyzji administracyjnych. Kwestią powiązaną z problematyką liczby nauczycieli jest wskaźnik obciążenia uczniami, mający istotny wpływ na całokształt
pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół. W analizowanym przedziale czasowym
sytuacja związana z obciążeniem nauczycieli uczniami ulegała stopniowej poprawie, co uwidaczniało się szczególnie w szkołach podstawowych, funkcjonujących
na terenie powiatu.
Słowa kluczowe: szkolnictwo podstawowe, miasto Tarnów, powiat tarnowski, oświata
w Polsce Ludowej.
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Summary
Number of teachers and the amount of students per one teacher in primary schools
in the city of Tarnów and Tarnów county in 1945-1975
The article deals with the issues related to the functioning of primary education in the
city of Tarnów and Tarnów county in the years 1945-1975 and to a narrower extent
it deals with issues such as the number of teachers and the amount of students per
one teacher. The starting point for its analyses is the loss of teaching staff in general
education as a result of warfare and the repressive policy of the German occupying
power. The number of primary schools teachers (since 1948) was influenced by factors
such as: changes in the organizational structure and network of schools, increase in the
number of children at the age of compulsory schooling as well as territorial changes of
Tarnów county, resulting from administrative decisions. An issue related to the number
of teachers is the index of students number per one teacher which has a significant
impact on the overall teaching and educational work of schools. In the analysed period
the situation related to the number of pupils per a teacher was gradually improving
which was particularly visible in primary schools operating in the poviat.
Keywords: primary education, the city of Tarnow, Tarnów county, education in Peoples Republic of Poland.
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Gospodarka finansowa powiatu tarnowskiego
w latach 2011-2017
Teresa Kozaczka1

Uwagi wstępne
Powiat tarnowski położony jest we wschodniej części województwa małopolskiego, jest powiatem ziemskim, od północy graniczy z powiatem dąbrowskim, od zachodu z powiatem
brzeskim, od strony południowo-zachodniej z nowosądeckim, od południa z gorlickim,
a od wschodu z powiatami: dębickim, jasielskim, podkarpackim. W granicach administracyjnych powiatu znajduje się: 16 gmin, w tym 7 gmin miejsko-wiejskich, Ciężkowice,
Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno oraz 9 gmin wiejskich: Gromnik,
Lisia Góra, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławic,
Wietrzychowice. Na terenie powiatu znajduje się 7 miast i 184 miejscowości2.
Powiat tarnowski należy do grona większych powiatów województwa małopolskiego, jego powierzchnia wynosi 1 413 km2, co stanowi 9,3 % obszaru województwa
małopolskiego. Największymi pod względem obszaru gminami powiatu są gminy
miejsko-wiejskie: Zakliczyn (122 km²) i Ryglice (117 km²). Północna część powiatu
ma charakter równinny, rolniczy, środkowa część jest uprzemysłowiona, posiada dobre warunki dla rozwoju gospodarczego, tworzenia firm produkcyjnych, usługowych,
z kolei południowa część powiatu jest górzysta z warunkami dla rozwoju turystyki.
Od kilkunastu lat wzrasta ludności powiatu. W latach 2005–2009 liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 2,5 tys. osób, w dalszych latach również wzrastała i na
koniec 2017 r. ogólna liczba mieszkańców powiatu wynosiła 201 268 osób. Wzrost
ludności powiatu tarnowskiego wynika przede wszystkim z przyrostu naturalnego,
i z przemieszczania się mieszkańców Tarnowa do gmin podmiejskich. Łącznie w latach 2002-2017 liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 10,1%. Największy przyrost
ludności był w gminach sąsiadujących z Tarnowem3.
1.	Mgr Teresa Kozaczka, nauczyciel dyplomowany, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie
Radlnej, Szkoła Podstawowa w Łękawicy.
2.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, Dz. U.
1998, nr 103, poz. 652; Diagnoza stanu powiatu tarnowskiego, Tarnów 2010, s. 6-8; www.powiat.
okay.pl, dostęp: 27.08.2018.
3. www.powiat.okay.pl, dostęp: 27.08.2018.
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Struktura populacji powiatu tarnowskiego pod względem płci nie ulega istotnym
zmianom, kobiety stanowią około 50,5%, mężczyźni 49,5% ogólnej populacji powiatu. Powiat charakteryzuje się korzystną sytuacją demograficzną, zarówno przyrost
naturalny, jak i saldo migracji wewnętrznej są dodatnie. Średni wiek mieszkańców
powiatu wynosi 39,4 lat, w województwie małopolskim 40,5 lat, w Polsce 41,4 lat4.
Korzystnie przedstawia się struktura wiekowa mieszkańców powiatu. W końcu
2017 r. zbiorowość osób w wieku produkcyjnym w powiecie liczyła 63,2%, w wieku
przedprodukcyjnym 19,6%, w wieku poprodukcyjnym 17,2%5.
Na terenie powiatu dobrze rozwinięta jest sieć placówek oświatowych prowadzących edukację na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, średnim. Na początku
2011 r. w powiecie funkcjonowało 135 szkół podstawowych, 53 gimnazja, 9 zespołów
szkół ponadgimnazjalnych. We wszystkich szkołach zmniejsza się liczba uczniów, co
jest efektem niżu demograficznego.
Mieszkańcy powiatu mają również możliwość kształcenia się na poziomie wyższym
w kilku szkołach wyższych w Tarnowie. Szkoły te oferują studia pierwszego stopnia,
z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, zapewniają możliwość kształcenia w zakresie informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki
W powiecie tarnowskim znajduje się 67 zakładów opieki zdrowotnej, przychodni
zdrowia, ośrodków zdrowia, poradni, w tym 27 publicznych i 40 niepublicznych.
Rozmieszczenie tych zakładów na terenie powiatu jest dość równomierne, przez co
dostępność do lekarza „pierwszego kontaktu” jest zapewniona.
Na terenie powiatu działa 40 aptek, 12 punktów aptecznych, 9 domów pomocy
społecznej, w tym 6 państwowych. Są to: Domy Pomocy Społecznej w Karwodrzy,
w Sieradzy, w Stróżach, w Nowodworzu, w Rzuchowej, w Wietrzychowicach, niepaństwowe w: Jadownikach Mokrych, Tuchowie,i Zakliczynie. Funkcjonuje też 5
Środowiskowych Domów Samopomocy. Dostęp do opieki społecznej jest zapewniony
w wystarczającym stopniu. Należy jednak zwrócić uwagę na rosnące wydatki na pomoc społeczną. Odsetek tych wydatków jest wyższy od średniej wojewódzkiej, oraz
od poziomu wydatków na ten cel większości sąsiednich powiatów.
Na terenie powiatu nie ma większych złóż surowców, niewielkie złoża soli, ropy naftowej, gazu ziemnego znajdują się w okolicach Tarnowa, ponadto występują złoża piasków,
żwirów. Wielu mieszkańców powiatu pracuje w Tarnowie, w innych miastach na terenie
4. www.polskawliczbach.pl, powiat tarnowski, dostęp: 28.08.2018.
5. Tamże.
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kraju, za granicą. W końcu 2016 r. stopa bezrobocia w powiecie tarnowskim wynosiła
9,5%, i była wyższa od stopy bezrobocia w województwie małopolskim i w Polsce.
Powiat posiada dobrą infrastrukturę techniczną, aczkolwiek różnice w tym zakresie są znaczne. Znacznie lepiej jest rozwinięta infrastruktura w północnej części
powiatu, 90,1% ludności powiatu jest przyłączonych do sieci wodociągowej, 88,1%
do sieci kanalizacyjnej, 70,1% korzysta z sieci centralnego ogrzewania, 66,7% z gazu
sieciowego6. Liczne zabytki kultury materialnej, dobry stan środowiska sprawiają, że
powiat posiada korzystne warunki dla rozwoju turystyki i agroturystki.

Zadania i finanse powiatu
W istniejącym kształcie administracyjnym kraju, powiaty stanowią drugi po gminach
szczebel samorządów terytorialnych. Ustawa o ich powołaniu nałożyła na nie liczne
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym7. W tym zakresie powiaty realizują
zadania z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych, edukacji publicznej,
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, kultury i ochrony dóbr
kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałaniu
bezrobociu, utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej, ochrony
praw konsumentów, współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji powiatu.
Są to zadania liczne, ustawy mogą określać i inne zadania dla powiatów8.
Przypisane powiatom samorządowym zadania ulegają ciągłemu poszerzeniu i nie idą
w parze ze środkami finansowymi jakie pozostają do ich dyspozycji. Na mocy ustawy
o samorządzie powiatowym z 1998 r., innych ustaw, w tym ustawy z 2008 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego9, ustawy o finansach publicznych z 2009 r.10, nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego11,
6. Tamże.
7.	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, nr 91, poz.578; Dz. U.
2001, nr 142, poz. 1592.
8. Tamże.
9.	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2009, nr 1. poz. 2
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240.
11.	Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego teksu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U.
2010, nr 80, poz. 526.
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innych przepisów, na ogólne dochody powiatów składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencje
z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody powiatowych jednostek
budżetowych, dochody z majątku powiatu, dochody ze spadków, zapisów, darowizn,
odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków finansowych gromadzonych przez
powiat na rachunkach bankowych, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych
odrębnymi przepisami, dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
inne dochody należne powiatom na podstawie odrębnych przepisów.
Obok subwencji i dotacji, ważne miejsce w dochodach powiatów zajmują udziały
w podatku dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Udziały powiatów
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na ich
terenie wynoszą 10,25%, a we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
posiadających siedzibę na terenie powiatu 1,40%. Gdy wzrasta liczba mieszkańców
powiatu, i im więcej na jego terenie znajduje się podmiotów gospodarczych, tym
posiada on większe wpływy z udziałów w tych podatkach12.
Prowadzenie gospodarki finansowej powiatu nie jest zadaniem łatwym, wydatki
przeważnie przekraczają dochody, spraw priorytetowych jest dużo, ponadto pojawiają
się zdarzenia nadzwyczajne, wymagające wydania kolejnych środków pieniężnych.
Gospodarka finansowa powiatu samorządowego prowadzona jest w oparciu o budżet,
roczny plan dochodów i wydatków. Uchwała budżetowa zawiera plan dochodów
i wydatków w podziale na działy, rozdziały, paragrafy, plan przychodów i rozchodów,
w ciągu roku może być nowelizowana w granicach określonych prawem, za jej przygotowanie i realizacje odpowiada zarząd powiatu. W przypadku, gdy Rada Powiatu nie
uchwali budżetu w ustawowo przewidzianym terminie, zostaje on ustalony w drodze
aktu nadzorczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową13.
W kolejnych latach dochody powiatu tarnowskiego stopniowo wzrastały, rosły
dotacje i subwencje będące podstawą jego bytu, po 2004 r . zwiększyły się możliwości
pozyskania środków z UE. Środki unijne wspomagały inwestycje, część wydatków na
ich realizację powiat musiał wyłożyć z własnej kieszeni. Według uchwały budżetowej
na 2008 r. powiat tarnowski na inwestycje zamierzał wydać 14,5 mln zł. W tym roku
sieć drogowa powiatu powiększyła się o 29 km, wiele odcinków drogowych wyremon12.	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2003,
nr 203, poz. 1966.
13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, nr 91, poz.578.
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Mapa 1. Położenie powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim. Źródło: www.zpp.pl

● gminy wiejskie

■ gminy miejsko-wiejskie

Mapa 2. Gminy powiatu tarnowskiego w 2015 r. Źródło: www. powiaty.cba.pl.
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towano i zmodernizowano. Koniunktura gospodarcza sprzyjała zwiększaniu wydatków w tym i na administracje publiczną. Na ten cel w ustawie budżetowej powiatu
na 2008 r. zaplanowano 17,8 mln zł i był to spory wzrost w porównaniu z 2006 r.14.
Do drugiej połowy 2008 r. istniała koniunktura gospodarcza, wzrastały dochody
firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, i tym samym dochody jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Załamanie koniunktury gospodarczej jakie nastąpiło
w końcu 2008 r. zmieniło wymiar wielu spraw, w ciągu kilku miesięcy nastąpił spadek
produkcji, popytu, recesja gospodarcza spowodowało deprecjacje złotego. Jeszcze
w połowie 2008 r. za dolara amerykańskiego przeciętnie płacono 2,17 zł, a na początku następnego roku już ponad 4 zł15. Ogólne saldo budżetu powiatu tarnowskiego
w 2008 r. zamknęło się niedoborem w wysokości 3,8 mln z, w kolejnym roku kwotą
ujemną na poziomie 7,2 mln zł, w 2010 r. niedoborem w wysokości prawie 6 mln zł16.
Od 2011r. jednostki samorządu terytorialnego zaczęły energicznie poszukiwać
dróg poprawy sytuacji finansowej. Ograniczano działalność niektórych placówek
kulturalnych, oświatowych, co skutkowało sprzeciwem różnych grup społecznych
i zawodowych, radnych pozostających w opozycji. W ustawach budżetowych powiatu
tarnowskiego na lata 2011, 2012 wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano na
poziomie 30,1 mln zł, i 29,8 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
1,3 mln, i 1 mln zł, na ośrodki wsparcia 1,4 mln zł, i 0,9 mln zł. Z kolei wydatki na
pomoc społeczną nie zmniejszały się, lecz przeciwnie rosły, w budżecie powiatu na
2012 r. na ten cel zaplanowano 23,9 mln zł, w 2014 r. – 27,7 mln zł. Coraz wyższe
wydatki na pomoc społeczną, utrudniały finansowanie inwestycji, oświaty, kultury,
nie sprzyjały też pracom nad przygotowaniem kolejnych budżetów i inwestycji17.

14. Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na 2008 r. nr XII/109/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
15.	J. Swiderski, Słaby złoty, Dziennik Polski” 23 X 2008, s. 3; A. Cieślak-Wróblewska, Złoty traci
najmocniej, „Rzeczpospolita” 29 I 2009, s. B1.
16.	Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na rok 2008, nr XII/109/07 z dnia 28 grudnia 2007
r.; Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na rok 2010, nr XXXV/262/09 z dnia 29 grudnia
2009 r.; www.stat.gov.pl//Bank Danych Regionalnych, dochody i wydatki budżetów samorządów
terytorialnych, dane według podgrup cech, powiat tarnowski, dostep 20 08 2018 r.
17.	Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na rok 2010, nr XXXV/262/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.;
Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na rok 2012, nr XV/102/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.;
Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na rok 2014, nr XLII/313/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
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Tabela 1. Planowane dochody powiatu tarnowskiego w 2011 r. i w 2017 r.

Dział
010
600
700
710
750
756
758
801
851
852
853
900

Ogół.

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Dochody od osób fizycz.
i praw.
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania z polit.
społ.
Gospodarka komunalna
i och. środ.
Inne działy

Planowane dochody w zł
2011

w%

2017

w%

1 183 546
4 812 878
1 229 651
1 939 400
3 190 142
19 788 210

1,0
4,2
1,0
1,7
2,8
17,5

11 200
4 563 087
1 484 736
910 711
1 510 585
31 056 700

0,0
3,4
1,4
0,7
1,1
23,2

59 465 697
577 093
15 152 437

52,7
0,5
0,0
13,4

59 032 332
1 219 390
14 602
19 292 919

44,2
0,9
0,0
14,4

3 565 654

3,6

1 158 443

0,8

270 000
1 617 485

0,2
1,4

147 000
13 113 550

0,1
9,8

112 792 193

100

133 515 255

100

Źródło: Uchwała nr IV.28.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 stycznia 2011r.
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Tabela 1, dochody; Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na 2017 r., nr XXVIII.234. 2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Tabela 1, dochody.
Dane liczone do jednego miejsca po przecinku.

W następnych latach ożywienie gospodarcze zmieniło wymiar wielu spraw, poprawie uległa kondycja finansowa wielu jednostek, w tym samorządów terytorialnych.
Według planu na 2017 r. po stronie dochodowej, różne rozliczenia, pod którymi
znajdują się subwencje dla powiatu miały wynosić ponad 59 mln zł, środki na pomoc
społeczną ponad 19,2 mln zł, środki na dział transport i łączność 4,5 mln zł. Wymienione działy wraz z dochodami od osób fizycznych i prawnych miały stanowić w tym
roku po stronie dochodowej 85,2% budżetu powiatu.
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Z kolei w wydatkach dominowało kilka pozycji, które są prawnie przypisane powiatowi do realizacji. Według planów budżetowych na 2011 r. i 2017 r. najwyższą
pozycje zajmowały wydatki na oświatę i wychowanie, odpowiednio 26,1% i 20,1%,
następnie wydatki na administracje publiczną 17,3% i 18,7%, na pomoc społeczną
19,7% i 16,9%, na transport i łączność 15,9% i 14,5%. Łącznie nadmienione wydatki
według planów budżetowych w 2011 r. i w 2017 r. r. miały wynosić 79% i 70,2%
całkowitych wydatków budżetu powiatu.
Tabela 2. Planowane wydatki powiatu tarnowskiego w 2011 r. i w 2017 r.

Dział

Nazwa działu

010
600
700
710
750
758
801
851
852
853
854

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania z polit. społ.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i och. dziedzictwa
narod.
Inne działy

921

Ogół.

Planowane wydatki w zł
2011

w%

2017

w%

1 183 546
18 595 594
104 600
1 075 500
20 343 271
2 106 000
30 693 355
241 000
23 089 498
5 768 699
9 617 157

1,0
15,9
0,1
0,9
17,3
1,8
26,1
0,2
19,7
4,9
8,2

11 200
19 396 065
3 115 000
6 795 058
25 074 425
2 644 625
27 031 562
98 102
22 731 809
4 168 654
8 828 439

0,0
14,5
2,3
5,1
18,7
2,0
20,1
0,0
16,9
3,1
6,6

1 338 268

1,1

1 853 530

1,4

3 286 665

2,8

12 584 866

9,3

117 443 153

100

134 333 335

100

Źródło: Uchwała nr IV.28.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 stycznia 2011r.
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Tabela 2, wydatki; Uchwała budżetowa powiatu tarnowskiego na 2017 r., nr XXVIII.234. 2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Tabela 2, wydatki.
Dane liczone do jednego miejsca po przecinku.
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Przyjęte plany budżetowe w toku ich realizacji często ulegają nowelizacjom w granicach ustalonych prawem. Przykładowo uchwała budżetowa powiatu na 2012 r.
nowelizowana była kilka razy, na 2017 r. nowelizowana była kilkanaście razy. W czasie
realizacji uchwał budżetowych pojawiają się nowe okoliczności, możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, czy też konieczność poniesienia wyższych
wydatków. Stąd też nowelizacje uchwał budżetowych stają się niezbędne i z reguły są
korzystne dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, powiatów, województw.
Nowelizacje uchwał budżetowych powodują przesunięcia środków finansowych,
zmniejszenie lub zwiększenie dochodów lub wydatków, zwiększenie lub zmniejszenie
ogólne deficytu, lub ogólnej nadwyżki budżetowej. Przeważnie nowelizacje związane
są z większym finansowaniem niż zakładano inwestycji drogowych, oświatowych,
modernizacyjnych, budową i rozbudową obiektów użyteczności publicznej. Występujące deficyty budżetowe uzupełniane są nadwyżką budżetową z poprzedniego roku,
kredytami, pożyczkami, emisją papierów wartościowych. Ostateczne dane o dochodach i wydatkach jednostek samorządowych za poszczególne lata zawarte są w Banku
Danych Lokalnych. Zrealizowane dochody i wydatki powiatu tarnowskiego za lata
2011-2017 przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Zrealizowane dochody i wydatki powiatu tarnowskiego w latach 2011-2017.
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Dochody w zł
130 085 011
115 761 763
119 953 937
120 641 782
116 156 665
125 938 918
131 323 613

Wydatki w zł
128 665 703
110 970 517
116 418 503
120 718 703
114 660 822
122 472 458
133 592 624

Saldo w zł
1 419 308
4 791 246
3 535 434
-76 921
1 495 843
3 466 460
-2 269 011

Źródło: www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, dochody i wydatki ogólne samorządów terytorialnych, dane według podgrup cech, powiat tarnowski. Dane zaokrąglone do
pełnych złotych, dostęp: 28.08.2018.
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W ostatnich latach władze powiatu tarnowskiego coraz większe środki wydają na
inwestycje. Inwestycje drogowe, infrastrukturalne, oświatowe, inne powiatu przynoszą
wymierne korzyści, dzięki nim wzrasta potencjał ekonomiczny powiatu niezwykle
ważny przy pozyskiwaniu inwestorów krajowych i zagranicznych, inwestycje zmniejszają skalę bezrobocia, przyciągają firmy z otoczenia biznesu, dzięki nim wyższe
przychody uzyskują firmy projektowe, firmy wykonawcze, podwykonawcy. Inwestycje
kształtują nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, są niezbędne zarówno w latach koniunktury jak i dekoniunktury gospodarczej.
Inwestycje realizowane przez władze powiatu finansowane są ze środków własnych
oraz ze środków UE. W ostatnich latach pozyskiwanie środków unijnych przez powiat
uległo przyśpieszeniu. Ze środków unijnych remontowane były drogi powiatowe,
DPS, szkoły, placówki kulturalne, budowano chodniki, ścieżki rowerowe, obiekty
użyteczności publicznej.
Tabela 4. Z
 realizowane wydatki inwestycyjne powiatu tarnowskiego w latach
2011-2017.

Rok

Wydatki ogółem w zł

Wydatki inwestycyjne w zł

W % do wydatków
ogółem

2011

128 665 703

18 988 556

14,7

2012
2013
2014
2015
2016
2017

110 970 517
116 418 503
120 718 703
114 660 822
122 472 458
133 592 624

4 259 009
11 331 663
13 576 339
7 384 762
16 412 555
20 900 829

3,8
9,7
11,2
6,4
13,4
15,6

Źródło: www.stat.gov.pl//Bank Danych Lokalnych, wydatki ogólne i inwestycyjne budżetów samorządów terytorialnych, dane według podgrup cech, powiat tarnowski. Dane
zaokrąglone do pełnych złotych, dostęp: 28.08.2018.

Z analizy uchwał budżetowych oraz danych zawartych w Banku Danych Lokalnych
wynika, że władze powiatu tarnowskiego w ostatnich latach oszczędnie gospodarują
posiadanymi środkami finansowymi. Za lata 2011-2017, tylko w roku budżetowym
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2014 i 2017, powiat zanotował ujemna salda, w pozostałych latach ostateczne wyniki
finansowe powiatu były dodatnie. Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi doprowadziło do zmniejszenia zadłużenia powiatu. Na koniec 2013 r. ogólne
zadłużenie powiatu tarnowskiego wynosiło 29,7mln zł, czyli 24,8% zrealizowanych
dochodów18, a na koniec 2016 r. całkowite zadłużenie powiatu wynosiło 28,1 mln zł,
czyli 22,3% zrealizowanych dochodów19.

Uwagi końcowe
Gospodarka finansowa powiatu tarnowskiego w latach 2011-2017 prowadzona była
w oparciu o obowiązujące ustawy i przepisy i stała na dobrym poziomie. W tym
okresie zrealizowano szereg inwestycji powiatowych, modernizacje i remonty objęły
placówki oświatowe, kulturalne, drogi, mosty, placówki użyteczności publicznej.
Ogólny potencjał ekonomicznych powiatu w nadmienionych lat uległ powiększeniu, wzrosły jego zdolności komunikacyjne poprzez przebudowy i remonty wielu
odcinków dróg powiatowych oraz uzyskanie dostępu do autostrady A4. Dostępność
komunikacyjna jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego każdej instytucji
i jednostki samorządu terytorialnego.
W latach 2011-2017 zmniejszyło się ogólne zadłużenie powiatu, nowelizacje budżetów zapewniły racjonalne wydawanie środków. Coraz wyższe wydatki na inwestycje
zmniejszają bezrobocie w powiecie i wydatnie podnoszą jego potencjał ekonomiczny.

Streszczenie
Gospodarka finansowa powiatu tarnowskiego w latach 2011-2017
Artykuł analizuje gospodarkę finansową powiatu tarnowskiego w drugiej dekadzie
XXI w. w okresie wychodzenia kraju z kryzysu i nakręcania koniunktury gospodarczej.
W tym okresie zasadniczo nie zmieniła się struktura dochodów powiatu, subwencje
i dotacje nadal były podstawą jego bytu. Dużym zmianom nie uległa też struktura
18.	Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, Kraków , dnia 15 października 2014 r, poz.
5821. Uchwała nr 2521/2014 zarządu powiatu tarnowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu tarnowskiego za 2013 r., s. 148.
19.	www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, dochody i wydatki ogólne samorządów terytorialnych,
dane według podgrup cech, powiat tarnowski. dostęp 28 08 2018 r.; Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, Kraków 21 kwietnia 2017 r., Sprawozdanie starosty powiatowego z dnia
29 III 2017 r. z wykonania budżetu powiatu tarnowskiego za 2016 r., s. 127-128.
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wydatków powiatu, dominowały wydatki na oświatę i wychowanie, inwestycje, pomoc
społeczną, administracje publiczną. Gospodarowanie środkami finansowymi w powiecie w analizowanym okresie stało na dobrym poziomie, aczkolwiek nie wszystkie
wydatki miały pełne uzasadnione, szczególnie wzrastające wydatki na administracje
publiczną. System finansowania wymusza na powiatach oszczędne gospodarowanie
posiadanymi środkami finansowymi i racjonalne ich wydawanie.
Słowa kluczowe: powiat, społeczeństwo, gospodarka, finanse.

Summary
The financial economy Tarnow County in years 2011-2017
The article analyses the financial economy Tarnów County in the second decade of
the 21st century, in a period of leaving the country out of the crisis and the mounting
economic downturn. During this period, essentially did not change the structure of
County revenue, subsidies and grants still were the basis of his being. A big change
has also the structure of the expenditure of the County, dominated and education
expenditure, investment, social assistance, public administrations. The management
of financial resources in the district during the analysis period happened at a good
level, although not all expenditure had full justified, especially expenditure on public
administrations. System of funding forces districts held efficiency financial resources
and rational spending.
Keywords: district, society, economy, finance.
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Eugenika jako ruch higieny rasowej w Republice
Weimarskiej
Sara Anna Kaszubowicz1
Proces przyjmowania eugenicznych zasad u naszych zachodnich sąsiadów przebiegał
początkowo podobnie jak w większości krajów na przełomie XIX i XX wieku. W okresie przed I wojną światową nic nie zapowiadało, że to właśnie Niemcy za niespełna
20 lat zaczną wprowadzać szereg ustaw nawiązujących w sposób oczywisty do zasad
eugeniki negatywnej, i to ingerując w praktycznie każdy możliwy aspekt życia swoich
obywateli. W dobie triumfu ideologii nazistowskiej eugenika była odzwierciedlana
nie tylko w ustawach sterylizacyjnych, ale także w prawie rodzinnym, małżeńskim,
w ustawach adopcyjnych, a jej elementy można dostrzec nawet w zasadach udzielania
kredytów. W realizacji tych przedsięwzięć nieodzownym elementem była sprawna
„machina” sędziowska, gotowa egzekwować hitlerowskie prawo.
Początkiem XIX wieku ruch eugeniczny w Niemczech był określany, jako higiena
rasowa. Prekursorem tego pojęcia i równocześnie jego największym propagatorem
był psychiatra Alfred Ploetz. Swoją teorię przedstawił w dziele „Zdatność naszej
rasy, a ochrona słabych” z 1895 roku. Krytykował on państwa za ich błędną politykę
socjalną, która według niego prowadziła do zachwiania naturalnych procesów selekcyjnych. Sugerował on wprowadzenie mechanizmów prokreacji sterowanej2, której
elementy można dostrzec w ustawodawstwie z lat 30-tych XX wieku. Inne określenia
na eugenikę, które powstały w nurcie niemieckiej dyskusji to między innymi: genohigena, biologia narodowa, higiena reprodukcji, czy geneonomja. Taka różnorodność
nazw nie wynikała tylko z dużego zainteresowania tematem w wielu środowiskach
naukowych, ale także z wewnętrznego podziału wśród samych eugeników. Część
z nich, idąc w ślad za swoimi angielskimi kolegami, preferowała wyraźne oddzielenie
eugeniki od kwestii rasowych i skupienie się na motywach demograficzno-socjalnych
przy układaniu planów i projektów eugenicznych. Druga grupa, która, jak wiadomo,
ostatecznie zyskała większą popularność już po pierwszej wojnie światowej, uważała

1. Mgr Sara Anna Kaszubowicz, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2.	M. Musielak, Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech
i w Polsce (1899-1945), Poznań 2008, s. 155.
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za priorytet „ochronę i rozwój rasy nordyckiej”3. Rozpoczęto badania nad genealogią
niemieckich rodzin. Korzystano ze źródeł danych posiadanych przez kościoły, szpitale
a nawet ośrodki penitencjarne. Powoli zaczynano uznawać „czystą krew niemiecką”
za doskonałą i wyjątkową, budując tym samym grunt pod późniejsze przekonania
prezentowane przez Hitlera i jego zwolenników.
Ważnym momentem w początkowym rozwoju eugeniki było powstanie pierwszych czasopism i stowarzyszeń, które dały możliwość dotarcia do większego grona
odbiorców w niemieckim społeczeństwie. W 1904 roku powstała pierwsza gazeta
wydawana przez wspomnianego już wyżej Alfreda Ploetza, a już w 1905 roku utworzono Towarzystwo Higieny Rasowej w Berlinie. Do końca 1918 roku działalność ta nie
była szczególnie popularna – zyskiwała wprawdzie coraz więcej zwolenników, czego
przejawem było, na przykład, utworzenie w 1919 roku Związku Rodzin Wielodzietnych, ale trudno było mówić o ogólnonarodowym sukcesie. Przełomowy okazał się
rok 1921, kiedy to utworzono Komisję Higieny Rasy przy Pruskiej Krajowej Radzie
Zdrowia. Eugenika oficjalnie wkroczyła wtedy do kręgu tematów politycznych i państwowych. Działalność komisji, składającej się głównie z lekarzy wspieranych przez
prawników, miała na celu przygotowanie projektów ustaw w kwestii „dopuszczalności
aborcji, wprowadzenia sterylizacji, pomocy dla rodzin wielodzietnych, czy wreszcie
edukacji eugenicznej na poziomie akademickim”4. W roku 1922 Niemieckie Towarzystwo Higieny Rasowej (NTHR) wróciło do wzmożonej działalności, uzyskując
również dofinansowanie z strony państwa – co wskazywało na silne zaangażowanie
z strony władz. W 1926 roku powstała Liga Odrodzenia Narodowego i Wiedzy o Dziedziczności. Jej głównym zadaniem było popularyzowanie wiedzy narodu o eugenice.
Wielu jej członków było silnie związanych lub po prostu pracowało w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwie Opieki Społecznej. Jak słusznie zauważa
Iwona Sugalska w „Eugenika: W poszukiwaniu istoty niemieckiego totalitaryzmu” –
w okresie Republiki Weimarskiej: „nadal jeszcze ruch eugeniczny był propozycją dla
zwolenników różnych opcji politycznych, a nawet różnych odcieni ideologicznych
oraz zapatrywań naukowych, nie wykluczając całkowicie przekonań lamarkistowskich”5. Należy pamiętać, że w latach 20-tych ruch ten był wciąż mocno i wyraźnie
podzielony, stąd niejako niemożliwym było wypracowanie spójnych, jednolitych
3. Tamże, s. 157.
4. Tamże, s. 162.
5. I. Sugalska, Eugenika w poszukiwaniu istoty niemieckiego totalitaryzmu, Poznań 2015, s. 189.

70

Sara Anna Kaszubowicz

programów. Eugenicy monachijscy, którym przewodził FrtizLenzem niezmiennie
trwali na stanowisku „supremacji rasy nordyckiej”6. Z kolei gałąź berlińska broniła
stanowiska, iż należy skupić się przede wszystkim na powojennej odbudowie, poprzez likwidowanie niekorzystnych zjawisk dotyczących każdej grupy społecznej
zamieszkującej w kraju.
Początkowo oba te ugrupowania bardzo ostrożnie podchodziły do tematu ewentualnej ustawy zezwalającej na sterylizację osób „genetycznie małowartościowych”.
Wprawdzie pierwsza sterylizacja z względów eugenicznych, o której można znaleźć
informacje, miała miejsce w roku 1897, jednak lekarz ginekolog, który ją przeprowadził stanął przed sądem karnym i poniósł odpowiedzialność za naruszenie art. 224
i art. 225 konstytucji państwowej – jako winny dokonania poważnego uszkodzenia
ciała swojego pacjenta7. Tak wyraźny sprzeciw z strony prawa odbił się szerokim
echem. Lekarza napiętnowano i pozbawiono możliwość praktykowania zawodu.
Czyn uznano za haniebne naruszenie zasad zarówno obowiązująco prawa, jak i etyki.
Należy przypuszczać, iż mimo tego zapewne istniała pewna szara strefa zabiegów
sterylizacyjnych, o których informacje nie przedostały się do wiadomości publicznej
i których wykonawcy nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Mimo to słynny
wyrok ostudził na dość długi okres próby oficjalnej legalizacji sterylizacji. Nadal prowadzono liczne dyskusje i debaty zarówno na szczeblach specjalistycznych, jak i administracji państwowej, które miały za zadanie przychylniej nastawić opinię publiczną
do ewentualnych projektów ustaw. Niemieccy eugenicy zdawali sobie sprawę z małej
świadomości społeczeństwa, dlatego tak dużą uwagę poświęcali na wszelkiego rodzaju
działalność propagandowo-uświadamiającą. Kryzys, który nastąpił po przegranej
wojnie niejako ułatwił im zadanie. Naród był zmęczony i wewnętrznie zniszczony.
Ludzie czuli się pokrzywdzeni i oszukani przez los, dlatego coraz bardziej otwarcie
wysłuchiwali idei eugenicznych głoszących, iż winne porażki i degeneracji narodu
są osoby, które nie sprostują wymaganiom genetycznym i dodatkowo przekazują
swoje cechy kolejnym pokoleniom. Mówiono głównie o zagrożeniach wynikających
z chorób dziedzicznych, takich jak: ślepota, głuchota, oszpecenia ciała, braki kończyn,
czy wszelkiego rodzaju upośledzenia. Mimo, że nikt jeszcze wtedy nie wskazywał
wprost na Żydów lub narody słowiańskie, to pojawiały się tezy, wygłaszane przez
eugeników monachijskich, iż mieszanie się ich genów z „czystą krwią niemiecką”
6. Tamże, s. 190.
7. K. Nowak, Euthanasie Und Sterilisierungim Dritten Reich, Gottingen 1980, s. 39.
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jest właśnie jedną z głównych przyczyn osłabienia siły narodu niemieckiego. Jak
podaje M. Musielak: „Na pomysł eliminacji osób małowartościowych otworzyły się
nie tylko łamy prasy popularnej, ale także środowiska akademickie, partie polityczne,
a nawet kościoły. Pojawiła się aura przyzwolenia moralnego dla instrumentalnego
traktowania pewnych kategorii ludzi, którzy czy to z powodów ekonomicznych, czy
też zdrowotnych, obciążali społeczeństwo”8.
Świadczył o tym chociażby fakt, iż z bardzo pozytywną reakcją spotkał się wydany
w 1920 roku artykuł o wymownym tytule: „Zezwolenie na niszczenie bezwartościowego życia”. Jego autorami byli: prawnik – Karl Binding i psychiatra – Alfred Hoche9.
Nawoływali oni Niemców do brania przykładu z ludów pierwotnych i pozbywania
się słabszych jednostek tak, aby nie marnować na ich utrzymanie i leczenie cennych państwowych funduszy. Podnosili, że dużo rozsądniejszym rozwiązaniem jest
przeznaczenie tych środków na pomoc „obywatelem wartościowym”, a wobec części
pacjentów zakładów psychiatrycznych lub innych ośrodków medycznych należy
przeprowadzić sterylizacje lub eutanazje. Zaczęły się pojawiać pierwsze oficjalne
projekty, które miałaby wprowadzić przepisy legalizujące tego typu zabiegi. Jeden
z pierwszych został zgłoszony w 1923 roku w Ministerstwie Zdrowia Saksonii przez
lekarza powiatowego z Zwickau – Gustava Boeters’a. Zasięg proponowanych przez
niego możliwości przeprowadzenia sterylizacji był bardzo szeroki – obejmował on
zarówno osoby niewidome lub pozbawione słuchu, chorych psychicznie i jednostki
o obniżonym poziomie rozwoju – do przestępców kryminalnych, takich jak gwałciciele10. Sterylizacja mogłaby być przeprowadzana już na dzieciach w momencie
rozpoczynania przez nich nauki szkolnej11. Projektu nie przyjęto w uzasadnieniu
podając, iż nie ma pewności, czy wprowadzenie tych metod polepszy stan społeczeństwa, a są one zbyt daleko posuniętymi środkami, aby bez pewnych dowodów
wprowadzić je do systemu prawnego. Skrytykował go, między innymi, znany berliński
lekarz Karl Bonhoeffer, wystosowując do Komitetu Polityki Ludnościowej i Higieny
Rasowej bardzo krytyczną ocenę projektu Boeters’a12. Jednak Boeters nie zamierzał
się poddawać – nie bez powodu zyskał ono mało sławetne miano „apostoła steryli8. M. Musielak, Sterylizacja ludzi ze względów…, s. 165.
9. P. Weindling, Health, Race, Cambrige 1989, s. 394-397.
10. A. Grotjahn, Higiena ludzkiego rozrodu, Warszawa 1930, s. 283-284,
11. I. Sugalska, Eugenika w poszukiwaniu istoty…, s. 194.
12. M. Burleigh, Trzecia Rzesza-nowa historia, Warszawa 2002, s. 372.
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zacji”13 – już 2 lata później przedstawił kolejny projekt: „Die Verhüthungunwerten
Lebensdurchoperative Massnahmen”. Tym razem skierował go prosto do Rechistagu,
jednak i jego druga próba nie zakończyła się sukcesem. Mimo, że w swoich argumentach powoływał się na powodzenie podobnych zabiegów w Stanach Zjednoczonych
oraz przeprowadzane tam doświadczenia, między innymi, na wspomnianej już przeze
mnie „rodzinie Jukes”, nie zdołał on przeforsować wprowadzenia ustawy sterylizacyjnej. Niemiecki historyk Novak podaje jednak, iż istnieją poważne przypuszczenia, że
sam Boeters, nie przejmując się zbytnio spotykającymi go odmowami, przeprowadził
razem z chirurgiem H. Braunem w latach 1921-1925 około 63 zabiegów sterylizacji,
głownie poprzez wycinanie jajowodów lub nasieniowodów14.
W tym samym czasie rozpoczęto rozważania nad ewentualnym złagodzeniem art.
224-225 konstytucji. Domagano się wprowadzenia możliwości sterylizacji za zgodą
pacjenta, a hamburska komisja sądowo-psychologiczna postulowała również dopuszczenie kastracji w przypadkach przestępców seksualnych. Chęć wprowadzenia zasad
eugenicznych nie pozostała bez wpływu również na prawo karne. Projekt kodeksu
karnego z 1925 roku przewidywał możliwość sterylizacji z powodów eugenicznych15.
Tego typu plany pojawiały się sukcesywnie coraz częściej. W 1932 roku Pruska Krajowa Rada Zdrowia zorganizowała konferencję o tytule: „Sterylizacja w opiece społecznej”, na której przedstawiła swój projekt wprowadzenia dobrowolnej sterylizacji. Jak
podaje M. Musielak w sesji wzięło udział „23 członków Rady Zdrowia, 36 ekspertów
oraz liczni reprezentanci organizacji społecznych, urzędnicy ministerialni oraz przedstawiciele środowisk lekarskich i eugenicznych”16. Rezultatem był wniosek, że u progu
lat 30-tych praktycznie wszystkie środowiska – zarówno lekarskie, jak i w zasadzie
reprezentowane przez każdą opcję polityczną – były za wprowadzeniem sterylizacji
i to zarówno ze względów eugenicznych, jak i społecznych. Wyniki głosowania wskazywały bowiem, że eugenikę popierali zarówno przedstawiciele należący do partii
komunistycznych, socjaldemokraci, jak i narodowi socjaliści. W reakcji na tak dużą
aprobatę w listopadzie 1932 roku do Pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
skierowano kolejny projekt. W przeciwieństwie do poprzednich – ten miał realne
szanse na przyjęcie. Zakładał on, iż aby poddać osobę zabiegowi sterylizacji należało
13. Tamże, s. 193.
14. K. Novak, Euthanasie…, s. 41; A. Grotjahn, Higiena…, s. 284.
15. M. Musielak, Sterylizacja ludzi ze względów…, s. 165.
16. Tamże, s. 169.
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spełnić kilka przesłanek, które rzekomo miały stać na straży zachowania praw jednostki. Sterylizacja mogła być przeprowadzona na osobach dotkniętych dziedzicznymi chorobami umysłowymi, epilepsją, upośledzeniami lub „innymi podobnymi
chorobami dziedzicznymi” – co mogło być dość elastycznie interpretowane. Zgodnie
z projektem pacjent mógł zgłosić się sam lub mogli taki wniosek złożyć zarówno
jego ustawowy opiekun, jak i jego lekarz, a także pracownicy społeczni i dyrektorzy
placówek, w których dana osoba przebywała. Do wniosku miała być dołączona zgoda
pacjenta, poinformowanego o konsekwencjach procesu sterylizacji. Należy zastanowić
się w jaki sposób o skutkach miałyby być informowane osoby o znacznych stopniach
upośledzenia, czy poważniejszych chorobach psychicznych, nie posiadające stopnia
rozeznania, który gwarantowałby możliwość podjęcia racjonalnej decyzji. Podobnie
wniosek z strony lekarza, czy opiekuna, będącego dla osoby chorej zapewne rodzajem
autorytetu i osoby godnej zaufania, mógł sam w sobie stanowić dostateczny powód,
aby osoba ta wyraziła zgodę na każdy proces, nie zastanawiając się zbytnio nad jego
rezultatami. Dlatego można chyba przyjąć, że przedstawiony w projekcie z 1932 roku
obowiązek „zgody pacjenta” miałby w wielu przypadkach charakter fikcji prawnej
respektowania praw człowieka, a jego celem było zapewne „uspokojenie” opinii publicznej. Decyzje miała wydawać komisja, którą powoływałby władze regionów, a w jej
skład wchodziliby zarówno lekarze, jak i sędziowie sądów opiekuńczych.
Zaniepokojenie tymi regulacjami wyraził w słynnej odezwie monachijski psychiatra Oswald Bumke. Ostrzegał on, iż: „(…) jeśli wyciągniemy dyskusje o sterylizacji
na dzisiejszą arenę walki politycznej, to pewnie rychło zacznie się rzadziej mówić
o chorych umysłowo, a częściej o Aryjczykach i nie-Aryjczykach, o germańskiej
blond rasie i o mniej wartościowych okrągłogłowych. Bardzo nieprawdopodobne by
wynikło z tego cokolwiek pozytywnego, przeciwnie, zarówno nauka w sensie ogólnym
jak i genealogia oraz eugenika ucierpią tak, że niełatwo będzie się z tego otrząsnąć”17.
Jak niedługo później się okazało, słowa te były prorocze.
W okresie Republiki Weimarskiej entuzjastyczny zapał części społeczeństwa do
eugeniki był hamowany przez obrońców autonomii i praw jednostki, którzy nie
pozwalali na wprowadzenie do systemu prawnego przepisów zezwalających na ten
proceder. Nie trzeba było jednak długo czekać, żeby zmiana władzy doprowadziła
do wprowadzenia eugeniki w tak wielu sferach, że przerosło to zapewne najbardziej
17. M. Burleigh, Trzecia Rzesza-nowa historia…, s. 372.
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wygórowane oczekiwania jej zwolenników. Intensywne prace nad zmianami w prawie,
które doprowadziłby do zalegalizowania działalności noszącej znamiona eugeniki
w latach 1919-1933, przyczyniły się do tego, że w okresie nazistowskim większość
obywateli nie przyjęła wprowadzanych przepisów w zakresie prawa do sterylizacji itp.
negatywnie, a jako jedynie kolejny krok do wielkości narodu niemieckiego.

Streszczenie
Eugenika jako ruch higieny rasowej w Republice Weimarskiej
Tematem pracy jest powstanie i rozwój myśli eugenicznej w Niemczech na początku
XX wieku – od jej rozwoju jako ruchu higieny rasowej, poprzez utworzenie Komisji
Higieny Rasy przy Pruskiej Krajowej Radzie Zdrowia - po projekt ustawy sterylizacyjnej z 1932 roku. Publikacja przybliża poglądy zwolenników eugeniki skupionych
wokół Pruskiej Krajowej Rady Zdrowia oraz podejmowane przez nich próby ustawodawcze.
Słowa kluczowe: higiena rasowa, eugenika, Pruska Krajowa Rada Zdrowia ustawa
sterylizacyjna z 1032 roku, Niemcy, Republika Weimarska.

Summary
Eugenics from the racial hygiene movement in the Weimar Republic
The article deals with the origins and development of eugenics in Germany in the
early 20th century. It covers the development of eugenics from the racial hygiene
movement, the establishment of the Committee for Race Hygiene subordinated to
the Prussian State Health Council to the draft Sterilization Act of 1932. The article
analyses the views of supporters of eugenics gatheredaro und the Prussian State Health
Council and evaluates their legislative initiatives.
Keywords: racial hygiene, eugenics, Prussian State Health Council, Sterilization Act
of 1932, Germany, the Weimar Republic.
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Die Modalpartikel „Doch“ in den Sätzen in der
Verbindung mit Verberststellung
Lucyna Ciołkosz1

Einleitende Bemerkungen
Der Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Beitrages ist es, zu untersuchen,
wie oft die Modalpartikel „doch“ in den Sätzen verwendet wird. Als Untersuchungsgrundlage werden die Konstruktionen, die in den deutschen Grammatikbüchern
auftreten, herangezogen. Dazu wird zunächst ein Überblick über die Ergebnisse und
Kontroversen in der aktuellen linguistischen Forschung zu dem Thema gegeben, bevor
die Rolle der Modalpartikel „doch“ in den Sätzen beleuchtet wird. Daran schließt sich
die Untersuchung der Modalpartikeln in den verschiedenen Beispielen an.
Den Ausgangspunkt der nachfolgenden Überlegungen bildet die wohl die Begriffsbestimmung der Modalpartikeln von Hoffmann (2012)2. Er meint, dass Fokus – und
Gradpartikeln gleich sind und dass es zwei weitere Arten, Intensitätspartikeln und
Modalwörter gibt. Partikeln sind für Deutsch etwas Besonderes: Sie existieren in
einem Großteil der Sprachen der Welt überhaupt nicht. Partikeln werden im Deutschen häufig in verschiedenen Situationen und Aspekten in der gesprochenen und
in der geschriebenen Sprache verwendet. Partikeln sind nicht flektierbar, im Sinne
von Konjugation eines Verbes und Deklination eines Nomens oder eines Adjektivs.
Nach Duden (2006), gibt es im Deutschen fünf Arten von Partikeln: Grad -, Fokus -,
Negations -, Abtönungs – (Modal -) und Gesprächspartikeln. Unterschieden zwischen
diesen Partikeln kommen von Intensität von Eigenschaften (Gradpartikel), Fokus auf
einen Teil eines Satzes (Fokuspartikel), Verneinen von einem Satzteil (Negationspartikel), Einstellung von der Subjekt und den Erwartungen des Sprechers (Abtönungspartikel) und gesprochener Sprache im Dialog (Gesprächspartikel) her (Duden 2006)3.

1. Mgr Lucyna Ciołkosz, doktorantka - Uniwersytet Rzeszowski.
2. L. Hoffmann, Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin u.a. De Gruyter 2012.
3. Duden, 4. Die Grammatik Dudenverlag: Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, s. 597-601.
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Die Bedeutung von Modalpartikeln
Diese Arbeit konzentriert sich auf Modalpartikeln, nämlich auf der Modalpartikel
„doch“ und darauf, wie sie in den verschiedenen Sätzen verwendet wird. Die Modalpartikeln würden von Deutschmuttersprachlern nicht leicht definiert, trotzdem gibt
es für Modalpartikeln Regeln. Die Modalpartikeln sind auf keinen Fall die Füllwörter
von Deutschen. Sie haben systematische Regeln sowie allgemeingültige Definitionen
und können geforscht werden.
Nach Weydt:
1. Die Modalpartikeln sind nicht flektierbar, das heißt, sie können nicht konjugiert
oder dekliniert werden.
2. Sie wirken als eine Äußerung der Laune oder Handlung des Sprechers zu dem,
was besprochen wird.
3. Sie können nicht als Antwort einer Frage verwendet werden.
4. Sie können nicht in der ersten Position des Satzes gestellt werden.
5. Sie wirken über den ganzen Satz, nicht nur ein Teil des Satzes.
6. Sie ändern den Wahrheitswert eines Satzes nicht.
7. Ihre Verwendung ist auf bestimmte Satztypen beschränkt, diese Satztypen werden in dem folgenden Absatz weitererklärt.
8. Sie folgen dem Finitum nach.
9. Die Modalpartikeln können nicht mit „und“ oder „oder“ koordiniert werden.
10. Die Modalpartikeln können nicht negiert werden, daher müssen sie vor der
Verneinung gestellt werden.
11. Die Modalpartikeln haben Homofone in anderen Wortklassen (Weydt 1962)4.
Die Satztypen, auf die Modalpartikeln beschränkt sind, wurden von Thurmair
(1989) vorgestellt. Diese Autorin behauptet, dass die Modalpartikeln auf den folgenden sieben Satztypen beschränkt sind:
1. Die Aussagesätze ( Verb in der zweiten Stelle).
2. Die Entscheidungsfragesätze ( Ja – Nein – Frage, Verb in der ersten Stelle).
3. Die W – Fragesätze (Frage mit w – Element: wer? was? wo? wohin? worüber?
usw.).
4. Die Imperativsätze (Befehlsätze).
5. Die Wunschsätze (mit Konjunktiv – II – Form des Verbs in der ersten Stelle).
4. H. Weydt, Abtönungspartikeln. Berlin 1962.
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6. Die Exklamativsätze (Ausrufesätze mit Betonung auf Subjekt oder das Objekt).
7. Die w – Exklamativsätze (Ausrufesätze mit w – Element) (Thurmair 1989)5.
Man könnte fragen, wie unterscheiden sich die Modalpartikeln von den anderen
Partikeln. Dazu gibt Helbig (1988) fünf Sachen, die mit den Modalpartikeln von den
anderen anders sind:
1. Die Modalpartikeln beziehen sich nicht auf einzelne Satzglieder in einem Satz,
sondern auf einen ganzen Satz.
2. Sie ändern den Wahrheitswert nicht, aber sie liegen auf der kommunikativen
Ebene.
3. Ein großer Teil der Modalpartikeln sind auf bestimmte Launen und Haltungen
beschränkt.
4. Die Modalpartikeln können nicht negiert werden.
5. Die Modalpartikeln können nicht in der ersten Position eines Satzes bestellt
werden (Helbig 1988)6.
Bezüglich der Bedeutung von Modalpartikeln sind verschiedene Beschreibungsansätze verfolgt worden. Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen bedeutungs minimalistischen und bedeutungs maximalistischen Ansätzen. Bedeutungs
minimalistische Ansätze versuchen, eine möglichst allgemeine, grundlegende und
daher meist relativ abstrakte Bedeutung einer Partikel anzugeben, die im Idealfall
für alle ihre Verwendungsweisen als Modalpartikel und eventuell auch noch für ihre
Verwendung in anderen Partikelklassen gilt. Demgegenüber stehen Ansätze, die verschiedene Bedeutungen der Partikeln z.B. bei ihrem Auftreten in unterschiedlichen
Satztypen ansetzen. Als Beispiel dafür kann das Lexikon deutscher Partikeln von
Helbig (1988) angeführt werden, das für die Modalpartikel „doch“ nicht weniger als
sieben Bedeutungsbeschreibungen bietet.
Als wichtigste Eigenschaften der Modalpartikeln lassen sich festhalten:
1. Sie sind – wie alle anderen Partikelarten auch – unflektierbar.
2. Die Modalpartikeln haben keine eigenständige lexikalische Bedeutung, sondern
sie drücken in Kombination mitdem Satzmodus und der Intonation spezifische
Sprechereinstellungen aus.
5. M. Thurmair, Modalpartikeln und ihre Kombination. Tübingen 1989.
6. G. Helbig, Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig: Verlag Enzyklopädie 1988.
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Gerade wegen ihrer stark reduzierten lexikalischen Bedeutung sind die Modalpartikeln nur schwer von einemÄußerungskontext unabhängig beschreibbar. Modalpartikeln sind „primär dialogbezogene Elemente“ (Thurmair 1989, 96)7, die für die
Interaktion eine wichtige Rolle spielen. Die Bedeutung der Modalpartikeln liegt darin,
eine„Kontextualisierungsanweisung“ zu geben, durch die „Hinweise gegeben werden,
welche Kategorien desGebrauchskontextes berücksichtigt, d.h. in bestimmter Weise
in das Interpretationsverfahren miteinbezogenwerden müssen“ (Franck 1989, 167)8.
Eine ältere Auffassung, dass die Modalpartikeln als „illokutive Indikatoren“ (s.
z.B. Helbig 1977)9 gelten können,ist dahingehend abgeschwächt worden, dass ihnen
eher eine illokutionsmodifizierende Wirkung zukommt. Die Modalpartikeln können
alleine keine Illokution kennzeichnen, wie es ja überhaupt keinsprachliches Mittel zur
eindeutigen Kennzeichnung einer bestimmten Illokution gibt, aber sie können das
Illokutionspotentialeines Satztyps auf bestimmte Sprechhandlungen einschränken.
So kann z.B. ein Fragesatz durchHinzufügen der Modalpartikel schon als rhetorische
Frage gekennzeichnet werden (Wer will das schon wissen?).
3. Die Modalpartikeln sind in ihrem Auftreten jeweils auf bestimmte Satztypen
beschränkt:
– Aussagesatz: ja, doch, halt, eben, auch, einfach, mal, ruhig, schon, wohl
– Entscheidungsfragesatz: denn, eigentlich, etwa, einfach, mal, vielleicht, wohl,
auch
– w-Fragesatz: denn, eigentlich, doch, nur, schon , wohl
– Imperativsatz: auch, bloß, doch, eben, einfach, halt, JA, mal, nur, ruhig, schon
– Exklamativsatz: aber, vielleicht
– w-Exklamativsatz: auch, bloß, doch, nur
– Wunschsatz: bloß, doch, nur
4. Modalpartikeln treten im Mittelfeld eines Satzes auf:
(1) Er hat ja/doch/einfach keine Zeit.
Lediglich in wenigen Ausnahmefällen können Modalpartikeln auch im Vorfeld
auftreten. Dies ist dann der Fall,wenn sie entweder Teil einer Nominalphrase sind, die
im Vorfeld steht (der uns ja allen schon bekannte Sachverhaltüberraschte niemanden)
oder wenn sie in w-Fragesätzen direkt nach dem Fragewort auftreten:
7. M. Thurmair, Modalpartikeln und ihre Kombination. Tübingen 1989.
8. D. Franc, Grammatik und Konversation, Königstein 1989.
9.	G. Helbig, Partikeln als illokutive Indikatoren im Dialog, in: Deutsch als Fremdsprache. Leipzig 1977.
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(2) Wer denn sollte uns helfen?
5. Modalpartikeln stehen im Mittelfeld vor dem Rhema bzw. vor dem Fokus, wobei
Details noch zu klären sind (s. z.B. Moroni 2006)10.
(3) Hast du ihn denn gesehen?
(4) Hast du denn ihn gesehen?
6. Modalpartikeln können nicht nach der Satznegation auftreten.
(5) Sie ist ja nicht die Dümmste.
(6) Sie ist nicht ja die Dümmste.
7. Modalpartikeln können keine Phrasen bilden, sie haben keinen Satzgliedwert.
8. Modalpartikeln können nicht koordiniert werden, aber mit anderen Modalpartikeln kombiniert werden. Dabeigelten dann relativ feste Abfolgeregeln, wie sie
am detailliertesten bei Thurmair (1989)11 beschrieben sind.
9. Alle Elemente, die als Modalpartikeln auftreten, treten auch in anderen Wortarten auf: 4
– als Adjektiv: ruhig, eben, bloß
– als Adverb: eben, schon, vielleicht
– als Konjunktion: denn, aber, doch
– als Fokuspartikel: auch, nur
– als Antwortpartikel: ja, doch
Dies ist darauf zurückzuführen, dass Modalpartikeln durch Grammatikalisierung
aus gleichlautenden Wörtern inanderen Wortarten entstanden sind.

Definition und die Funktion der ausgewählten Modalpartikel
– „doch“
Die Sätze mit Verberststellung können im Deutschen eine kausale Bedeutung haben,
wobei sie jedoch eine Besonderheit aufweisen. In diesen Sätzen tritt immer unbetontes
„doch“auf, dem der Status einer Modalpartikel zugeschrieben werden kann.
„Doch“ ist hier also eine Modalpartikel. Die Trennung zu Adverbien ist unscharf,
weil sie oft als Untergruppe der Partikeln klassifiziert werden, und es teilweise vom
Autor und den in Betracht gezogenen Aspekten abhängt, welche Wörter er wo einsortiert.
10.	M. Moroni, Focus – Hintergrundgliederung und Stellungsverhalten der Partikel „ja“, in: Thüne,
Eva – Maria (Hg.), Gesprochene Sprache – Partikel, Frakfurt/M.:Lang 2008.
11. M. Thurmair, Maria (1989), Modalpartikeln und ihre Kombination. Tübingen 1989.
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Die Partikel „doch“ wird in der Regel als Modalpartikel eingestuft, wenn sie in
den Satzverband integriert ist bzw. im Mittelfeld steht und unbetont ist. So wie beim
syntaktisch isolierten und akzentuierten „doch“ spielt in der Literatur die Aufhebung
einer Negation auch für die Beschreibung der Semantik von „doch“ als Modalpartikel
eine Rolle. So erfasst Graefen (2000) die Verwendung der Modalpartikel „doch“ als
einen dreischrittigen kommunikativen Ablauf “ (Graefen 2000: 6)12.
Neben syntaktisch desintegriertem und akzentuiertem „doch“ und „doch“ als
Modalpartikel wird in der Literatur eine dritte Art von „doch“ behandelt und zwar
akzentuiertes „doch“ im Mittelfeld. Hier ein Beispiel aus Meibauer (1994: 124)13:
Fritz hat nicht geheiratet.
Fritz hat „doch“ geheiratet!
Die Dudengrammatik (2016: 603)14 stuft akzentuiertes „doch“ im Mittelfeld als
Modalpartikel ein und beschreibt dessen Bedeutung mit der Paraphrase „entgegen
meiner Erwartung“. Pittner (2007 a: 84)15 setzt diese Verwendung von „doch“ in
Zusammenhang mit dem Verum – Fokus. Demnach hebe akzentuiertes „doch“ im
Mittelfeld den Wahrheitswert der kodierten Proposition (p) in einem Kontexthervor,
in dem nicht – p zur Debatte stehe. Am Überzeugendsten scheint mir die Bedeutungsbeschreibung von Meibauer (1994: 124). Zum gemeinsamen semantischen Kern
für akzentuiertes und nicht akzentuiertes „doch“ im Mittelfeld schreibt es Folgendes:
„Bei beiden nimmt der Sprecher auf eine Proposition – p bezug, bei „doch“ implizit
und bei „doch“ explizit. Die implizite Bezugnahme auf eine Proposition – p scheint
die (recht abstrakte) wörtliche Bedeutung von „doch“ zu sein. Die Fokussierung
macht diesen explizit.(Meibauer 1994: 124).
Über diese eben besprochenen Typen von „doch“ hinaus werden in der Literatur
und in der Grammatikschreibung weitere Verwendungen von „doch“ angeführt, die
ausschließlich auf die schriftlich konzipierte Sprache beschränkt sind. Diese umfassen
„doch“ im Vorvorfeld, das den Konjunktionen zugeschlagen wird, „doch“ im Vorfeld,
12. G. Graefen, Ein Beitrag zur Partikelanalyse – Beispiel „doch“ Linguistik online 6/2, 2000, s. 1 -14
13.	J. Meibauer, Modaler Kontrast und konzeptuelle Verschiebung. Studien zur Syntax und Semantik
deutschen Modalpartikeln. Tübingen: Niemeyer 1994.
14. Duden, Die Grammatik. Mannheim Brockhaus 2016.
15.	K. Pittner, Dialog in der Grammatik: doch in Kausalsätzen mit Verberststellung. In Döring, Sandra
(Geilfuβ – Wolfgang, Jochen (Hg.) von der Pragmatik zur Grammatik. Leipzig: Universitätsverlag
2007.
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das als Konjunktionaladverb klassifiziert wird. (Thurmair 1989: 13-14)(Diewald 1997:
90)16 und „doch“ in Kausalsätzen mit Verberststellung (Pittner 2007 b).
Die Bedeutung von „doch“ in Kausalsätzen mit Verberststellung führt Pittner (2007
b) demgegenüber auf die gleiche Bedeutung der Modalpartikel zurück. Hier zur
Illustration jeweils ein Beispiel:
Der Zustand der Frau habe sich etwas stabilisiert, doch sie schwebt noch immer
in Lebensgefahr. (Thurmair 1989: 14).
Der Zustand der Frau habe sich etwas stabilisiert, doch schwebe sie noch immer
in Lebensgefahr. (Thurmair 1989: 14).
Hans konnte gestern nicht kommen, war er doch krank. (Pittner 2007 b: 50).
Im Folgenden Abschnitt geht es nun darum, im Hinblick auf der hier besprochenen semantischen Beschreibungen des Lexemes „doch“, der Frage nachzugehen,
wie dieses in authentischen gesprochen – sprachlichen Daten tatsächlich verwendet
wird. Insbesondere wird versucht durch Kontextanalysen typische rekurrierende
Verwendungen und sequentielle Positionen im Gesprächsablauf zu ermitteln, um
daraus Muster bzw. Chunks für einen an die authentische Alltagssprache orientierten
DaF – Unterricht herzuleiten.
In dieser Arbeit wurde unter anderem die Modalpartikel „doch“, von Thurmair
in Bross‘ Liste von 17 ausgewählt (2012). Diese Modalpartikel wurde für ihre relativ
einseitige Bedeutung selektiert.
Die Partikel „doch“ lässt sich als koordinierende Konjunktion, Konjunktionaladverb,
Antwortpartikel, Adverb und Modalpartikel nachweisen.Als koordinierende Konjunktion steht doch immer im Vorvorfeld und verbindet den doch-Satz mit dem
vorangegangenen Satz adversativ koordinierend. Hier lässt sich doch durch aber oder
jedoch ersetzen:
(12) Solche Verwaltungslogik mag bei Baugenehmigungen für Garagen erträglich
sein. Doch ein Atommüll --Endlager ist eben etwas anderes. (TAZ, 04.09.1993, 10;
Online – Ausgabe)
(13) Wolf: „Wer das liest, weiß, wo der Hase langläuft. Das sagt doch mehr aus,
als wenn ein schlauer Journalist eine Analyse der Situation machen würde.“ (ZEIT
97/7006.03290, 27.06.1997: 47; Online – Ausgabe)

16.	G. Diewald, Grammatikalisierung. Eine Einführung in Sein und Werden. Grammatischer Formen.
Tübingen, Niemeyer 1997.
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Doch kommt aber auch als Konjunktionaladverb vor. Im Gegensatz zu der koordinierenden
Konjunktion, deren Position auf jeden Fall vor dem Vorfeld ist, kann das Konjunktionaladverb doch allein das Vorfeld besetzen und veranlasst damit die Subjekt-Verb
-Inversion. In diesem Fall ist doch nur durch jedoch ersetzbar, weil die Partikel aber
nicht als Konjunktionaladverb realisierbar ist:
(14) Uns wird immer die Biotechnologie vorgehalten. Doch ist das nicht der einzige
innovativeSektor. (TAZ, 11.10.1996, 12; Online - Ausgabe)
Diese beiden Funktionen kennzeichnen gemeinsam einen Widerspruch zwischen
zwei Sachverhalten, wobei der Unterschied zwischen ihnen ein rein „stilistischer“
(Hentschel 1986:126)ist. Funktionell weist doch keinen Unterschied zu der Konjunktion aber auf, und zwar indem Sinne, dass durch das konjunktionale doch nicht die
vorangegangene Proposition desersten Konjunkts, sondern die eventuelle Implikatur
aus dem ersten Konjunkt zurückgewiesen wird.
Ob sich das Konjunktionaladverb doch auch im Mittelfeld realisieren lässt, ist sehr
unklar. Weil vor allem im Mittelfeld verschiedene syntaktische Funktionen von doch
miteinandersehr stark konkurrieren, ist es häufig sehr problematisch zu erkennen,
in welcher syntaktischen Funktion das doch im Mittelfeld realisiert ist. Wenn man
trotzdem das Vorkommenvon doch als Konjunktionaladverb im Mittelfeld akzeptieren will, könnte folgende Verwendung als ein Kandidat dafür angesehen werden:
(15) Denn die Semester habe ich erst später gemacht. Ich habe zunächst eine Stelle
in Bochuman der Stadtverwaltung angetreten. Das war doch sehr schwierig, damals
unterzukommenüberhaupt. (FSP.cf008; Online - Ausgabe)
In diesem Fall ist doch durch aber und jedoch ersetzbar. Durch doch beseitigt wird
dann die eventuelle Implikatur aus dem vorangehenden Satz, also etwa der Gegensatz
der Proposition, die in dem doch-Satz zu erkennen ist. Dieser doch-Satz lässt aber
auch eine andere Interpretation zu, die eigentlich noch wahrscheinlicher erscheint.
In dieser Interpretationwird das doch als Modalpartikel verstanden. Dann soll der
doch-Satz als eine Begründung oder eine Rechtfertigung interpretiert werden. In der
Verwendung als Antwortpartikel setzt doch immer einen bestimmten Ko- undKontext voraus. Sequentiell verlangt doch in der Regel explizit einen ein Negationswort
(nicht, niemals, nirgendwo, keineswegs, niemand, nichts usw.) enthaltenden Frageoder Aussagesatz als Vorgängerzug im Gespräch. Dieser Vorgängerzug muss immer
Fremdzug sein, also die Äußerung des Gesprächspartners. Von Fragesätzen sind nur
Entscheidungsfragesätze und assertive Fragesätze als Vorgängerzug möglich. Die
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Fragesätze sind im Prinzip ausgeschlossen, weil es bei ihnen nicht um die Gültigkeit
der in die Frage gestelltenProposition geht, sondern um eine bestimmte Information,
die durch w-Fragepronomensignalisiert wird.
(16) A: Haben Sie nie in Ihrem Leben mal den Plan gefaβt, sich ein eigenes
Häuschen zu bauen?
(17) B: Doch, doch! (FSP.hv026)
(18) A: Da waren dann die Amerikaner inzwischen aber nicht mehr dort?
(19) B: Doch, die waren noch da. (FSP.jm031)
(20) A: Wir werden es nicht schaffen.
(21) B: Doch, wir werden es schaffen. (FSP.00000)
Dieses doch bezeichnet logisch eine Negation einer Negation und damit eine positive Behauptung. Wenn doch in einer Antwort-Sequenz allein steht, scheint daseinen
positiv formulierten Satzzu vertreten, der der negativ formulierten Propositionaus
dem vorangehenden Fragesatz adversativ gegenübergestellt wird. Insofern wird doch
indieser Funktion in der Literatur häufig als „Satzäquivalent“ (Weydt& Hentschel
1983:8)oder„einem ganzen Satz gleichwertig“ (Franck 1980:172) angesehen. Das
besagt aber nicht,dass die Antwortpartikel doch einwandfrei durch eine positive Proposition ersetzt werdenkann.
Andererseits kommt das doch auch in einer Reaktionssequenz auf eine positiv
geformte Frage vor. Als Vorgängerzug liegen in den unter geschriebenen Beispielen
die Fragesätze vor:
(22) A: Ich hab eigentlich noch keine Beanstandungen, daβ unser Haus nicht warm
ist, im Gegenteil, manche sagen immer: Stellen Sie doch die Heizung ab, wir können
doch mehrsparen. Wie finden Sie es dazu, Herr Doktor, ist Ihnen warm genug?
(23) B: Doch, doch, es ist also sehr schön warm, Herr R., und meistens ja auch
ganz gemütlichhier.
(24) A: Und der rheinische Karneval, da haben wir immer ein Tanz dazwischen
und dann dieBüttenreden, die Abwechslung ist größer, und es ist auch nicht so anstrengend, und auchdie Jugend macht schon gerne mit.
(25) B: So, die macht auch mit, obwohl Sie meinen, daβ es mehr ruhig ist?
(26) A: Doch, die machen auch schon. (FSP.jx033)
In diesen Beispielen scheint die Funktion von doch nicht darin zu liegen, die Negation imVorgängersatz zu negieren, denn die jeweiligen Fragesätze enthalten oberflächlich kein zunegierendes Negationselement. Durch die Verwendung von doch in
diesen Sequenzen drücktder Sprecher eher seine Zustimmung zu der Proposition aus,
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die im Vorgängersatz in Fragegestellt wird. Daher wird das doch in dieser Verwendung
von Franck (1980:172 ff.) sogarals „Zustimmungspartikel“ bezeichnet. Andererseits
sieht das doch im folgenden Beispiel etwas anders aus als in denobigen Beispielen:
(27) A: Und .. die Arbeit macht Ihnen Freude?
(28) B: Ja, doch!
Hier tritt doch in einer Antwort-Sequenz auf positiv formulierte (assertive) Fragesätze auf.
Der einzige Unterschied ist ja als Antwortpartikel vor doch vorhanden. In diesen
Fällen funktioniert doch anscheinend nicht mehr als eine echteAntwortpartikel, sondern als Adverb. Das wird dadurch begründet, dass in solcher Frage-Antwort-Sequenz immer die Antwortpartikel ja dem doch vorangestellt wird. Als Adverb ist doch
betonbar wie auch als Antwortpartikel und kann nicht nur im Mittelfeld, sondern
auch im Vorfeld stehen. Das Vorkommen im Vorfeld setzt jedochdas Vorhandensein
der Konjunktion aber in den unter geschriebenen Beispielen voraus:
(29) Ich war im Knast, dreimal, viermal, und einige Zeit auch ziemlich isoliert. Aber
dóch war ich dort unter Menschen. Da waren Leute, die mich verstanden haben, wo
ich mich nicht verstellenmuβte. (TAZ, 10.03.1995, 11)
(30)Am liebsten möcht’ ich einmal nach England fliegen. Der Weg wäre da nicht so
weit, und dóch hätte man den Genuβ des Fliegens gehabt. (KLZ. 034; Online - Ausgabe)
(31) Es ist nicht sicher, daβ ich heirate. Es ist nicht sicher, daβ meine Ehe gut geht.
Es ist nicht sicher, daβ ich mal nicht mich scheiden lasse. Deswegen ist es auf jeden
Fall wichtig, daβ ich einen Beruf habe, um selbstständig zu sein. Aber ich lebe doch
vielleicht noch so in der Tradition, daβ ich vielleicht doch ganz gerne heirate. (ZWI
09/AUG. 00001 05.08.2009, S. 62; Online- Ausgabe)
Als Adverb signalisiert doch, dass es einen Widerspruch zwischen der Proposition
im vorangehenden Satz und im doch-Satz gibt. Die mit dem doch-Satz verfolgte
Absicht ist alsoeine Korrektur der vorher bestehenden gegenteiligen Meinung und
darin stimmen die Konjunktion doch und das Adverb doch überein.
Manchmal enthält der doch-Satz andererseits eine vom vorangehenden Sprecher
nicht gewünschte Reaktion, da der Vorgängerzug kritisiert oder zurückgewiesen wird.
Illokutiv handelt es sich um eine Zurückweisung, einen Vorwurf, einen Gegenvorwurf
bzw. eineRechtfertigung. Durch den Hinweis auf das dem Hörer schon Bekannte wirkt
doch im Gespräch häufig „Konsens-konstitutiv“ (Helbig 1990:111; auch ähnlich in
König 1997:68). Mit doch wirdalso an eine gemeinsame Wissensbasis appelliert und
vom Hörer wird eine Zustimmungerwartet:
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(32) Mhmh. Nun bist du doch in Braunlage geboren und später immer wieder zu
Verwandten nach Braunlage gereist. Kannst du mir mal erzählen, wie es in Braunlage
aussieht? (LVZ 03/JAN. 10161 27.01.2003, S. 4; Online- Ausgabe)
(33) Frau D., wie ist es? Sie sind doch interessierte Theaterbesucherin, besuchen
Konzerte.Was halten Sie überhaupt von unserm Kulturleben, was gefällt Ihnen und
was gefälltIhnen gar nicht? (PFE/BRZ.az 005)
In (32) und (33) hat das doch anscheinend mit dem Hinweis auf den Widerspruch
nichtszu tun. Was hier geschieht, ist eher eine Ausformulierung des Kontextes, die
für die Frage des Sprechers und für spätere Züge des Hörers relevant ist. Doch im
Eröffnungszug trägtdazu bei, eine gemeinsame Basis für den reibungslosen Lauf des
Gesprächs aufzubauen.
Als Beispiel für bedeutungsminimalistische Bedeutungsanalysen können hier
Analysen der sehr häufigen und in Bezug auf Satztypen kaum beschränkten Partikel
„doch“ genannt werden. Diese Partikel hat nach Meinung von verschiedenen Autoren
zwei Bedeutungskomponenten, die satztypübergreifend gelten. Die Partikel wird
verstanden als eine Anweisung an den Adressaten, seine Annahmen und Erwartungen auf der Basis der ihm bereits bekannten Tatsachen zu korrigieren. Eine ähnliche
Erklärung gibt Ornelius – Sandblom (1997), die für die Modalpartikel „doch“ die zwei
Bedeutungskomponenten „Affirmativität“ und „Adversativität“ ansetzt.
Noch sparsamere Annahmen zur Bedeutung von „doch“ machen einige andere
Autoren. Nach Linders (1991) Definition enthält „doch“ kein Element der Adversativität, sondern signalisiert, dass der Sprecher der Auffassung ist, dass die Proposition nicht berücksichtigt wird, wobei sogar offen bleibt, ob es sich dabei um einen
Bewusstseinszustand des Sprechers oder des Hörers handelt.

Zusammenfassung
Die Modalpartikel „Doch“ in den Sätzen in der Verbindung mit Verberststellung
In diesem Beitrag wurden unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren die Modalpartikeln und ihre Verhältnisse mit verschiedenen Satztypen untersucht und vor
allem die Partikel „doch“ in der Verbindung mit Verberststellung überprüft. Die oben
dargestellten Ausführungen beziehen sich auf die eingangs aufgestellte Überlegung, ob
die Modalpartikel „doch“ im Bereich der Grammatik sich systematisieren lässt. Als Ausgangskategorien für die beabsichtigte Analyse wurden solche inhaltlichen Verhältnisse
angenommen, wie sie in der sprachwissenschaftlichen Fachliteratur definiert werden.
Zum Schwerpunkt der Untersuchung in diesem Artikel wurde die Antwort auf die Fra87
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ge, wie wichtig die Relation zwischen der Modalpartikel „doch“ und den verschiedenen
Sätzen zu unterscheiden ist. Analysiert wurden die Beziehungen zwischen „doch“ und
den Sätzen und wie oft diese Partikel dort vorkommt. Manche Autoren behaupten, dass
Modalpartikeln bei dem Aufbau von Satztypen nicht relevant sind, aber ich behaupte,
dass sie in den bisher berücksichtigten Fällen manchmal als kategorialer Füller einen
Satztyp charakterisieren und damit den Satzmodusverdeutlichen.
Die Schlüsselwörter: die Modalpartikeln, das Adverb, die Analyse, der Satz, die
Bedeutung, Semantik.

Summary
The modal particle “doch” in the sentences in the connection with verb first position
The aim of the following article is showing functions, meanings and possible combinations of a particle “doch”. Sentences without modal particles are neutral and aim at
informing about a fact. While a particle appears in these sentences they change their
meaning. Particles mainly appear in a spoken language dialogue and especially these
where speakers try to make a personal contact. On the whole, research shows, modal
particles have a lot of semantic, syntax and pragmatic features. The particle “doch” besides a modal particle “ja”, is behiered to be the most often researched particle because
it is the most commonly used particle, especially in a spoken language. The function of
the particle “doch” is that it can be taken as a speaker’s intention. By and large, the modal
particle “doch” is perceived as a signal of the speaker’s language intervention. The particle
“doch” appears in German as adverb or conjunction. In particle research, referring to
using the particle in a spoken language, lots of questions have not been explained yet.
Therefore, they should be answered by modern linguistics. It is an unquestionable fact
that the research conducted so for is about the uncoordinated and varied amount of
the autors’ particular viewpoints. Various standpoints provide lots of different answers
and at the sometime they bring up miscellaneous issves involving particles.
Keywords: modal particles, adverb, analysis, importance, semantics, sentence.

Streszczenie
Partykuły modalne na przykładzie partykuły „przecież” w połączeniach zdaniowych
Celem artykułu jest pokazanie, jak często partykuła modalna „doch” – „przecież”,
jest używana w konstrukcjach zdaniowych. Badania, które będą przedstawione oraz
przykłady pokażą ich częstotliwość występowania. Zdania, które nie mają w sobie
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cząstek modalnych, są neutralne, zaś, jeżeli zastosujemy w nich wyżej wymienione
partykuły, zmieniają one swoje znaczenie. Badania pokazują, że cząstki modalne mają
znaczenie semantyczne. Partykuła „przecież” jest najczęściej badaną cząstką, ponieważ jest ona najczęściej stosowana w języku mówionym. Jest również postrzegana,
jako sygnał głośnika języka interwencji. Partykuła „przecież” pojawia się w języku
niemieckim, jako przysłówek i faktem bezspornym jest to, iż jak długo będą one
stosowane w zdaniach, tak często będą zmieniać ich znaczenie.
Słowa kluczowe: partykuły modalne, przysłówek, analiza, znaczenie, semantyka,
zdanie.
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Metody zarządzania bezpieczeństwem granicy
państwowej na przykładzie przestępczości
zorganizowanej
Joanna Werner1

Wstęp
Celem artykułu jest omówienie roli Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze transgranicznym oraz wykorzystanie technologii i systemów
służących do gromadzenia i przetwarzania informacji w celu zminimalizowania
zjawiska przestępczości zorganizowanej w Polsce. Niniejszy artykuł jest kolejnym
z cyklu mającym na celu stworzenie modelu zarządzania zintegrowanym systemem
ochrony granicy państwowej.
Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową, jak nie najważniejszą wartością człowieka. Bezpieczeństwo to stan dający poczucie niezagrożonego istnienia i szanse na
doskonalenie się zarówno jednostki jak i organizacji. Jest ono rozpatrywane w wielu
aspektach, takich jak: życie, zdrowie, uczucia, dobra materialne i wiele innych. Zakres
podmiotowy bezpieczeństwa nie dotyczy jedynie indywidualnej jednostki, ale także
społeczeństwa i dalej całego współczesnego świata. Jednym z głównych zagrożeń
mającym wpływ bezpośrednio na bezpieczeństwo jest przestępczość zorganizowana. Walka z tym niebezpiecznym procederem wymaga bieżącego opracowywania
procedur i innych instrumentów w tym prawnych, które najprawdopodobniej nie
wyeliminują całkowicie tego problemu, ale z pewnością pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi przestępczości zorganizowanej, wykrywanie i ściganie tego typu grup przestępczych oraz dotkliwe konsekwencje prawne dla członków
tych grup. Powyższe może być wykonane dzięki sprawnemu zarządzaniu systemami
identyfikującymi zagrożenia na potrzeby zarządzania ryzykiem w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Tego typu zadania spoczywają między innymi na służbach
posiadających w swojej kompetencji przeciwdziałanie i wykrywanie przestępczości
zorganizowanej.
Bieżąca współpraca Straży Granicznej ze służbami granicznymi państw sąsiednich
jest nieodzownym wymogiem ochrony granicy i ma trudne do przecenienia znaczenie
1. Dr Joanna Werner, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.
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dla przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Straż Graniczna (SG) spełnia istotną
rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Podstawowym dokumentem regulującym działalność SG jest Ustawa z dnia 12 października 1990 roku
o ochronie granicy państwowej oraz Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej2. Prace SG regulują również rozporządzenia wykonawcze wydane na mocy
ustaw. Organem centralnym administracji w sprawach, które dotyczą ochrony granicy
państwowej oraz kontroli ruchu granicznego jest Komendant Główny Straży Granicznej (KGSG), podlega on Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. KGSG
sprawuje swój urząd poprzez Komendę Główną Straży Granicznej w Warszawie Na
niej spoczywa ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznej granicy UE.
Ustanowiona traktatem Schengen Strefa Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości
nakłada dodatkowe obowiązki wynikające ze swobody przemieszczania się obywateli
państw unijnych w ramach granic UE. W ostatnich latach na granicach zewnętrznych
UE odnotowano bezprecedensowy wzrost liczby imigrantów i uchodźców, co stanowi
zagrożenie transgraniczną przestępczością zorganizowaną. Współpraca z Agencją
Frontex, a także współkształtowanie rozwoju Agencji ma bardzo istotne znaczenie
dla polskiej Straży Granicznej z uwagi na ochronę szczególnie długiego odcinka
zewnętrznej granicy UE. Na uwagę zasługuje fakt, że siedziba Agencji FRONTEX3,
mieści się w Warszawie. To pokazuje jak Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do
ochrony wschodniej granicy, jak aktywnie wspiera programy mające wpływ na jej
bezpieczeństwo. Transgraniczne zagrożenia, wymagają zastosowania nowoczesnych
technologii oraz urządzeń w celu zwiększenia efektywności wykrycia potencjalnych
przestępstw jak i efektywnego monitoringu i kontroli granic.

2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. 1990, Nr 78, poz. 462.
3.	Frontex (od fr. Frontières extérieures, czyli „granice zewnętrzne”), Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (ang. European Border and Coast Guard Agency) - niezależna agencja Unii
Europejskiej utworzona na podstawie rozporządzenia Rady UE z 26 października 2004. Frontex
pomaga państwom UE i państwom stowarzyszonym w ramach strefy Schengen w zarządzaniu
ich granicami zewnętrznymi. Przyczynia się również do harmonizacji kontroli granicznych w UE.
Agencja ułatwia współpracę służbom granicznym z poszczególnych krajów UE, udzielając wsparcia
technicznego i zapewniając wiedzę specjalistyczną, https://europa.eu/european-union/about-eu/
agencies/frontex_pl, dostęp: 05.12.2017.
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Szczegółowe ujęcie problematyki przestępczości zorganizowanej
Przestępczość zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa4.
Obejmuje ona zbiór wybranych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych
zachowań. Jest zjawiskiem znanym od dawna, występowała w wielu krajach w rożnej
formie, a sferą jej zainteresowań były wybrane obszary życia społeczno-ekonomicznego. Przestępczość zorganizowana nie jest zdefiniowana w polskim prawie, jednak
art. 258 Kodeksu karnego informuje, że jest to udział w zorganizowanej grupie albo
związku przestępczym mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego. Wysoki stopień zagrożenia bezpieczeństwa wynika między innymi z tego,
iż grupy te posiadają cechy charakterystyczne dla przestępczości zorganizowanej
z art. 258 kk. W przypadku części szczególnej Kodeksu karnego, możemy znaleźć
przepisy zapobiegające korupcji (art. 228–231, 250a, 296a k.k.), czy też prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.). Należy pamiętać, iż dokonywane przez zorganizowane
grupy przestępcze czyny, w wielu sytuacjach wyczerpują znamiona innych czynów
zabronionych, takich jak: przestępstwa przeciwko zdrowiu, mieniu, życiu, obrotu
gospodarczemu, czy porządkowi publicznemu.
W ustawodawstwie polskim brak jest definicji przestępczości zorganizowanej,
dlatego też właściwe jest odwołanie się do doktryny oraz orzecznictwa. Zarówno
w literaturze prawniczej, jak i w orzecznictwie wyodrębniono cechy charakterystyczne
dla zorganizowanej grupy przestępczej, tj.:
– zorganizowana grupa przestępcza składa się z co najmniej trzech osób mających
na celu popełnianie określonych przestępstw5 z zaznaczeniem, że nie jest to działanie jednorazowe (doraźne) tylko wielokrotne;
– posiada określoną, stałą strukturę gwarantującą porozumienie i kontakt pomiędzy
członkami grupy, które stanowią podstawę trwałego funkcjonowania,
– występuje w niej mniej lub bardziej zaznaczona struktura organizacyjna, która
przejawia się we wspólnym działaniu, jeśli chodzi o podział zadań, planowanie

4. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/ , dostęp: 05.12.2017.
5.	Zob. A. Wąsek, R. Zabłocki (red.), Kodeks Karny. Część szczególna komentarz artykułów od 222316s, T. 2, Warszawa 2010.
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przestępstw, opracowanie systemu działania, zapewnieniu przedmiotów i narzędzi niezbędnych do dokonania przestępstwa itp.6,
– posiada sprecyzowany cel oraz określony sposób działania.
W doktrynie podkreśla się, że przez pojęcie „zorganizowana” należy rozumieć:
stałość grupy, wspólny cel, gromadzenie środków niezbędnych do popełniania przestępstw, podział ról – każdy w grupie ma swoje zadanie do wykonania, akceptacja
przywództwa w grupie7. Wymienione powyżej elementarne cechy zorganizowanej
grupy przestępczej przeniesione zostały na grunt polskiej doktryny i praktyki śledczej
z aktów prawnych obowiązujących na płaszczyźnie międzynarodowej. Głównym
aktem prawnym regulującym kwestię przestępczości zorganizowanej jest Konwencja
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej8. Na mocy niniejszej Konwencji zobligowano państwa członkowskie do ustanowienia w wewnętrznych aktach prawnych poszczególnych państw odpowiedzialności
karnej za:
– zachowania polegające na wejściu w porozumienie z osobą lub osobami co do
popełnienia poważnego przestępstwa dla uzyskania – bezpośrednio lub pośrednio
korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej,
– zachowanie osoby, która wiedząc o celu i ogólnej przestępczej działalności zorganizowanej grupy przestępczej lub o zamiarze popełnienia przestępstw bierze
udział:
a) w przestępczej działalności takiej grupy,
b) w innej działalności takiej grupy ze świadomością, że jej udział przyczyni się
do osiągnięcia przestępczego celu grupy,
– organizowanie i kierowanie poważnym przestępstwem z udziałem zorganizowanej grupy przestępczej, jak również pomaganie i podżeganie do takiego
przestępstwa9.

6.	Zob. K. Laskowska, Teoretyczne i praktyczne podstawy odpowiedzialności z art. 258 k.k., „Prokurator” 2004, nr 1.
7. Zob. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
8.	Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15
listopada 2000 r., Dz. U z 2005 r. Nr 18, poz.158.
9.	Art. 5 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r., Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158.
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Przyczyną takiego szczegółowego ujęcia problematyki przestępczości zorganizowanej był wzrost tego typu przestępczości na arenie międzynarodowej, co wiązało
się z koniecznością podjęcia działań, środków i instrumentów prawnych mających
na celu przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej. Jak słusznie zauważono, skuteczna walka z tym procederem jest
możliwa pod warunkiem, iż każde z państw w swoim systemie prawnym ustanowi
przesłanki i odpowiedzialność karną za zachowania, działania polegające na świadomym udziale w przestępczości zorganizowanej. Na gruncie polskiego ustawodawstwa
kwestię odpowiedzialności karnej za udział w zorganizowanej grupie przestępczej
reguluje art. 258 kk. Niniejszy przepis stanowi: „Kto bierze udział w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”10. Z treści
powyższego przepisu wynika, iż czynem karalnym jest „udział” w zorganizowanej
grupie przestępczej. „Branie udziału” należy w tym przypadku interpretować szeroko,
przyjmując, iż takim „udziałem” będzie już zachowanie wskazujące, że sprawca zgadza
się z regułami obowiązującymi w danej grupie przestępczej11.
Współczesne problemy gospodarcze i ekonomiczne z jakimi mają do czynienia
kraje Unii Europejskiej sprzyjają rozwojowi zjawiska jakim jest przestępczość zorganizowana. Jeśli chodzi o przestępczość graniczną to czynnikami ryzyka, sprzyjającymi
dla jej rozwoju są przede wszystkim:
–o
 twarcie granic i związany z tym swobodny przepływ osób i towarów
– bezrobocie, czyli brak bezpieczeństwa finansowego obywateli UE dotkniętych
problemem braku środków do zapewnienia podstawowego standardu życiowego,
– dążenie do szybkiego wzbogacenia się,
– problemy w zapewnieniu dostatecznych środków finansowych dla organów ścigania zajmującymi się wykrywaniem, zwalczaniem i ściganiem przestępczości
zorganizowanej (chodzi przede wszystkim o środki finansowe na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, przeprowadzanie ekspertyz, zabezpieczenie logistyczne
typu papier, paliwo itp.), reorganizacja przeprowadzana w organach ścigania
podyktowana czynnikami ekonomicznymi, wiążąca się nieuchronnie z likwidacją posterunków, placówek SG, reorganizacja prokuratur, redukcja etatów
skutkująca nadmierną liczbą postępowań prowadzonych przez jedną osobę lub
10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.
11. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, T. 2, Warszawa 2008, s. 1175.
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wiążąca się ze zmianą prowadzącego śledztwo, co nie pozostaje bez wpływu na
jakość wyników postępowań;
– rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów informacji przestawiających
organy ścigania w niekorzystnym świetle, co niejednokrotnie przekłada się na
negatywny odbiór funkcjonariuszy przez społeczeństwo.
Jednym z instrumentów służących do walki z przestępczością zorganizowaną są
przepisy prawa obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich UE. W związku z tym, że przestępczość zorganizowana jest problemem na skalę międzynarodową
istotne znaczenie mają akty prawne ustanawiane przez organy międzynarodowe. Do
takich aktów prawnych należy wspomniana powyżej Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, na mocy
której nałożono na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia w drodze ustawy
odpowiedzialności karnej za udział w przestępczości zorganizowanej.

Graniczna przestępczość zorganizowana oraz jej zwalczanie
Minęło już dziesięć lat od dnia przystąpienia Polski do Układu Schengen skutkującym
zniesieniem kontroli osób przekraczających granice między państwami członkowskimi. Porozumienie Schengen, członkostwo w Unii Europejskiej daje obywatelom
państw należących do wyżej wymienionego układu możliwość swobodnego przemieszczania się i zarazem zapewnia wzajemną współpracę w zakresie bezpieczeństwa.
Swobodne przemieszczanie się oznacza możliwość przekraczania granicy wewnętrznej bez zbędnych formalności, celem udania się do innych państw członkowskich,
realizowania interesów na ich terytorium itp. Należy jednak zdać sobie sprawę, że
wraz ze zniesieniem przejść granicznych, kontroli osób przekraczających granicę
państwa nie zniknął problem przestępczości granicznej. Wręcz przeciwnie, po dniu
21 grudnia 2007 roku zjawisko przestępczości granicznej nie ustało, a co więcej pojawiły się możliwości sprzyjające wzrostowi tego typu przestępczości, która obecnie
osiągnęła nawet formę przestępczości zorganizowanej. Nie chodzi tutaj wyłącznie
o odpowiedzialność karną z tytułu przekroczenia granicy wbrew przepisom. Przestępczość graniczna, w tym również w Polsce osiągnęła także inne i coraz to bardziej
rozwinięte formy, do których zaliczamy:
– przemyt na wysoką skalę towarów akcyzowych,
– przestępczość narkotykowa, w tym produkcja, rozprowadzanie, przemyt,
– nielegalna migracja,
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– fałszerstwo dokumentów uprawniających do przekraczania granicy, uprawniających do pobytu na terytorium RP,
– zagrożenia terroryzmem,
– przemyt broni oraz zabytków kultury,
– przestępstwa przeciwko własności intelektualnej tzw. piractwo,
– wytwarzanie i przemyt produktów farmakologicznych,
– handel ludźmi,
– handel wizami,
– zawieranie fikcyjnych małżeństw celem legalizacji pobytu na terytorium RP.
Jak przedstawiono powyżej, zakres przestępczości granicznej jest szeroki i skutki
tego typu działalności dla bezpieczeństwa państwa, Unii Europejskiej oraz straty
w ich budżetach są znaczące. Przestępczość narkotykowa jest jedną z najbardziej
dochodowych form przestępczości. Wiele z tych form zorganizowanej działalności
przestępczej dotyka bezpośrednio człowieka, w tym obywateli RP jak i cudzoziemców
np. handel ludźmi, przestępczość narkotykowa, zagrożenie utraty życia lub zdrowia
w przypadku procederu polegającego na wprowadzeniu do obrotu nielegalnie odkażonego alkoholu etylowego, co zostało przedstawione w tabeli 1 i 2.
Ujemne skutki tego typu przestępczości dotykają sferę budżetową, ponieważ zanieczyszczony w ten sposób alkohol nie posiada znaków akcyzy. Zjawisko to jest
niestety rozpowszechnione na szeroką skalę o czym świadczą statystyki. W 2016 roku
Straż Graniczna ujawniła 104 potencjalne ofiary handlu ludźmi, z czego najwięcej
z Ukrainy – 99 osób. Odnosząc się do statystyk w latach 2011-2015 (wykr.1) obserwowany był stały wzrost liczby zorganizowanych grup przestępczych pozostających
w zainteresowaniu Straży Granicznej. W 2016 roku liczba zorganizowanych grup
przestępczych pozostających w zainteresowaniu SG wyniosła 312, co stanowi spadek
o 9,6% w porównaniu do roku poprzedniego, których liczba wynosiła 34512.

12. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, MSW, Warszawa 2015, s. 85-86.
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Tabela 1. Ujawnione przez Straż Graniczną (oraz przy współudziale z innymi służbami) towary pochodzące z przestępstwa w okresie styczeń-wrzesień 2017r.
według miejsca według miejsca zatrzymania i wybranych rodzajów przedmiotu (wartości szacunkowe)
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Źródło: Biuletyn statystyczny Straży Granicznej za I półrocze 2017,, Warszawa 2017 ,
https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html, dostęp:
29.11.2017.
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Tabela 2. U
 jawnione przez Straż Graniczną (przy współudziale z innymi służbami)
towary pochodzące z przestępstwa w okresie styczeń-wrzesień 2017r. (wartość dane szacunkowe)

Źródło: Biuletyn statystyczny Straży Granicznej za I półrocze 2017,, Warszawa 2017 ,
https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html, dostęp:
29.11.2017.
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Wykres 1. Liczba zorganizowanych grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu CBŚP, SG, ABW i ŻW w latach 2010–2016

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, MSW, Warszawa 2016, s. 87.

Nielegalna migracja od lat pozostaje najpoważniejszym rodzajem przestępczości
granicznej, zwłaszcza w formach zorganizowanych. Migranci wciąż poszukują możliwości uzyskania schronienia lub poprawy sytuacji ekonomicznej przez znalezienie
pracy legalnej lub nielegalnej w krajach lepiej rozwiniętych. Jest ona zjawiskiem stale
rosnącym, przy ewentualnych zmianach form i metod organizowania oraz źródeł
strumieni migracyjnych uzależnionych od zmian geopolitycznych oraz pojawiających
się na świecie konfliktów zbrojnych czy kryzysów ekonomicznych i humanitarnych.
Liczbę zatrzymanych, ujawnionych osób, które wbrew przepisom przekroczyły granice
państwową lub usiłowały ja przekroczyć w 2016 r. obrazuje tabela 3.
W 2016 roku zatrzymano łącznie 7566 osób, które wbrew przepisom przekroczyły
granicę państwową lub usiłowały ją przekroczyć. Oznacza to wzrost o 8,4% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy zatrzymano 6979 osób. W tej liczbie było 6683 obywateli
państw trzecich, czyli o 7,5% więcej niż w roku 2015 (6217). Natomiast najwięcej
odmów wjazdu do RP odnotowano na granicy z Białorusią wobec obywateli Rosji,
Ukrainy, Tadżykistanu, Białorusi, Armenii oraz Gruzji.
Reasumując, na przestrzeni lat Straż Graniczna modyfikowała swoje struktury,
w tym również pion operacyjno-śledczy. Dzięki temu dziś formacja jest w pełni
101

Metody zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej na przykładzie…

Tabela 3. Liczba osób, które wbrew przepisom przekroczyły granice państwową lub
usiłowały ja przekroczyć w 2016 r.(z uwzględnieniem poszczególnych odcinków granicy RP)

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, MSW, Warszawa 2016, s. 99.

przygotowana do zwalczania przestępczości transgranicznej, w tym zorganizowanej
i z powodzeniem podejmuje współdziałania jako równorzędny partner ze służbami
granicznymi i policyjnymi innych państw.
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Technologie i systemy służące do gromadzenia i przetwarzania
informacji
Technologia odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu i wzmacnianiu granic zewnętrznych. W ostatnich latach UE opracowuje wielkoskalowe systemy informatyczne do
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji związanych z zarządzaniem
granicami zewnętrznymi. W celu zwalczania fałszowania i podrobienia dokumentów
podróży oraz ustanowienia wiarygodnego powiązania dokumentu z jego posiadaczem konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów podróży. Identyfikacja
zagrożeń na potrzeby zarządzania ryzykiem w przypadku przestępczości zorganizowanej polega między innymi na wykorzystywaniu coraz nowszych technologii
i systemów służących, jak również mających za zadanie wykrywanie i zwalczanie tego
typu zagrożeń oraz w ściganiu przestępców. Jednym z tych narzędzi jest tzw. VIS.
Jest to system informatyczny, który pozwala państwom strefy Schengen na wymianę
informacji wizowych. Głównym celem VIS jest uproszczenie procesu wydawania wiz,
przyśpieszenie kontroli granicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno państw
strefy Schengen, jak i osób ubiegających się o wizę. VIS działa dzięki połączeniu
centralnej bazy danych systemu z urzędami konsularnymi państw strefy Schengen
oraz punktami kontroli granicznej. Dzięki niemu można dokonać weryfikacji danych
osobowych poprzez porównanie danych biometrycznych13.
Dzięki temu systemowi Straż Graniczna ma możliwość dokonania sprawdzenia, czy
osoba legitymująca się daną wizą jest jej autentycznym właścicielem. Jest pomocny
także w ustalaniu danych personalnych osób, które podróżują po terenie Schengen.
Oprócz wyżej wymienionych zadań system VIS pozwala na ściganie, wykrywanie
sprawców przestępstw, a także w zwalczaniu przestępczości polegającej na tzw. „handlu wizami”, zapewnia ochronę posiadaczy wiz przed kradzieżą dokumentu i tym
samym przed kradzieżą tożsamości14.
Od osób ubiegających się o wizę pobiera się 10 odcisków palców oraz fotografię
cyfrową. Te dane biometryczne, wraz z danymi podanymi w formularzu wniosku
wizowego, są zapisywane w centralnej bazie danych. Skanowanie nie jest wymagane
od dzieci w wieku poniżej 12 lat lub od osób, które fizycznie nie mogą wykonać skanowania palcem. Osoby często podróżujące do strefy Schengen nie muszą wykonywać
nowych skanów palców za każdym razem, gdy ubiegają się o nową wizę. Po zapisa13. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas_en , dostęp: 05.12.2017.
14. Tamże.
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niu skanów palców w VIS można je ponownie wykorzystać do dalszych wniosków
wizowych w okresie 5 lat. Dostęp do danych VIS jest ograniczony i mogą z niego
korzystać tylko osoby upoważnione w zakresie wykonywania swoich zadań. Dane
w systemie VIS są przechowywane przez okres pięciu lat. Okres ten rozpoczyna się15:
a) z datą wygaśnięcia okresu ważności wizy, jeżeli wiza została wydana;
b) z nową datą wygaśnięcia okresu ważności wizy, jeżeli okres ważności wizy został
przedłużony;
c) z datą utworzenia w VIS pliku danych dotyczących wniosku, jeżeli wniosek został
wycofany, zamknięty lub zaprzestano jego rozpatrywania;
d) z datą podjęcia decyzji przez organ wizowy, jeżeli odmówiono wydania wizy,
wiza została unieważniona lub cofnięta.
Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych w VIS, jak również
może zażądać poprawienia nieprawidłowych danych na jej temat i usunięcia danych
zarejestrowanych niezgodnie z prawem. Korzystanie z danych biometrycznych w celu
potwierdzenia tożsamości posiadacza wizy umożliwia szybsze i dokładniejsze kontrole.
Kolejnym systemem będącym w zastosowaniu Straży Granicznej mającym istotne
znaczenie w zwalczaniu ryzyka związanego ze wzrostem przestępczości zorganizowanej i tym samym spełniającym dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na terytorium
strefy Schengen jest System Informacyjny Schengen tzw. SIS. Jest to system, który
powstał na bazie współpracy międzynarodowej, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie swobodnego poruszania się osób w obrębie państw Schengen.
Informacje zamieszczone w niniejszym systemie dotyczące osób, które dokonały
przestępstw, lub nie posiadają prawa do wjazdu i przebywania na terytorium Unii
Europejskiej. Wykorzystywane są one przez uprawnione organy typu: Policja, Straż
Graniczna, organy sądowe. System SIS wykorzystywany jest przez uprawnione służby
podczas przekraczania granicy zewnętrznej oraz w ramach rutynowej kontroli dokonywanej przez Policję. Znajdujące się w bazach danych SIS informacje pozwalają
na uzyskanie przez organ dokonujący sprawdzenia wiedzy o danym podmiocie np.
imię, nazwisko, data urodzenia, itp. czy jest poszukiwany i jakie czynności wobec
niego należy przeprowadzić. Do wprowadzania takich informacji uprawnione są tylko
15.	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2008 z dnia 9 VII 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS, Dz.U.UE L z dnia
13 sierpnia 2008 r.
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określone organy. Istotne znaczenie ma to, że informacje wprowadzone do systemu
SIS przez organ danego kraju członkowskiego są dostępne przez analogiczny organ
mający siedzibę w innym kraju członkowskim Schengen16.
Rodzaj podmiotów oraz zakres uprawnień dokonywania wpisów i korzystania
z systemu SIS zostały określone ustawowo. Najszerszy katalog uprawnień w tym zakresie posiadają: Policja, Straż Graniczna, Prokuratura, Sąd, Krajowa Administracja
Skarbowa17 oraz Minister Sprawiedliwości, mogące dokonywać sprawdzeń w zakresie
artykułów: od 96 do 100 Kodeksu Schengen, pozostałe podmioty w ograniczonym
zakresie np. ABW odnośnie art. 99 Kodeks Schengen, wojewoda w zakresie dokumentów18.
Biorąc pod uwagę zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej, wykorzystywanie przez grupy przestępcze coraz to nowszych technologii służących do
popełniania czynów zabronionych, cały czas trwają prace nad udoskonaleniem wyżej
wymienionego systemu i poszerzeniu jego katalogu. Powyższe jest dowodem na to, że
tempo oraz poziom działania zorganizowanych grup przestępczych wymaga opracowywania i szybkiego wdrażania coraz to doskonalszych technologii, mających na celu
zwalczanie tego typu przestępczości. Wykorzystanie systemu SIS pozwala w praktyce
na zidentyfikowanie i zatrzymanie groźnych przestępców poszukiwanych przez inne
kraje członkowskie. System ten jest pomocny w ściganiu przestępców, wobec których
zachodzi konieczność przeprowadzenia określonej czynności procesowej, a których
miejsce aktualnego przebywania z uwagi na możliwość swobodnego poruszania się
po terytorium UE jest trudne do określenia.

16. Tamże.
17.	Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r. Nr 1947, poz.
1947. Art. 1 ust. 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej stanowi,
że: KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową
wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat
oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony
obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika
w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy
w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. oraz ,że w ramach KAS wyodrębnia się Służbę
Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.
18.	http://www.zabezpieczenia.com.pl/publicystyka/strefa-schengen-czyli-co-trzeba-wiedziec-osis-vis-i-esi, dostęp 05.12.2017.
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Innym systemem będącym biometryczną bazą pozwalającą na dokonanie weryfikacji odcisków palców jest tzw. EURODAC19, czyli Europejska Daktyloskopia. Jest
to system identyfikacji odcisków palców azylantów i imigrantów na terenie UE..
Wdrożenie niniejszego systemu jest konsekwencją respektowania przez Radę Unii
Europejskiej Konwencji Dublińskiej z dnia 15 czerwca 1990 r. pozwalającej na określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych
w jednym z państw UE20.
Według oceny Rady Unii Europejskiej zapewnienie sprawnej procedury w tym
zakresie wiąże się z koniecznością ustalenia tożsamości osób ubiegających się o azyl,
jak również osób zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy
zewnętrznej UE. Jak słusznie zauważono we wstępie niniejszego aktu prawnego,
odciski palców stanowią ważny element w dokładnym ustaleniu tożsamości osób
ubiegających się o azyl lub zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy zewnętrznej Wspólnoty. Wprowadzenie takiej procedury ma ułatwić sprawdzenie, czy
osoba ubiegająca się o azyl w jednym z państw UE nie złożyła już wcześniej takiego
wniosku w innym państwie UE lub nie została zatrzymana za nielegalne przekroczenie
granicy zewnętrznej Wspólnoty. Wynikiem pracy komisji Rady Unii Europejskiej
w zakresie ustanowienia takiego systemu jest rozporządzenie z dnia 11.12.2000 r. dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu
skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej. W art. 1 powyższego aktu prawnego
określono cel systemu jakim jest Eurodac. Wynika z niego jednoznacznie, iż celem
Eurodac jest: „określenie, które Państwo Członkowskie ma być właściwe zgodnie
z Konwencją Dublińską do procesowania wniosków o azyl wniesionych w Państwie
19.	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego
stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa
trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac
przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję
ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni
Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.
20.	Rozporządzenie Rady /WE/ 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 dotyczące ustanowienia systemu
EURODAC do porównania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej.
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Członkowskim, jak również w celu ułatwienia stosowania Konwencji Dublińskiej
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu”21.
Rozporządzenie określa także elementy składające się na system Eurodac, którymi
są: jednostka centralna odpowiedzialna za obsługę centralnej bazy danych; skomputeryzowana baza danych oraz środki do przesyłania danych pomiędzy centralną bazą
a państwami członkowskimi22.
Ogromną rolę w zwalczaniu zagrożeń ze strony zorganizowanych grup przestępczych odgrywa Interpol, czyli Międzynarodowa Komisja Policji Kryminalnych, jest
to organizacja międzynarodowa, która może poszczycić się długą historią, bowiem
została powołana już w 1923 roku. Aktualnie organizacja ta skupia ponad 190 państw
członkowskich. Polska również jest obecna w strukturze tej organizacji – początkowo
w latach 1923-1956 i ponownie od 1990 roku. Zadaniem Interpolu jest walka z różnymi formami przestępczości zorganizowanej, tj.:
– korupcja
– handel ludźmi,
– przestępczość narkotykowa,
– terroryzm,
– przestępczość ekonomiczna oraz
– poszukiwanie zbiegłych przestępców23.
W tym ostatnim zakresie ustanowiono nawet w strukturze Interpolu specjalny
wydział (Flugitive Investigative Service), który zajmuje się zamieszczaniem listów
gończych24.
Odnotowywany w ciągu ostatnich lat postęp w zakresie wykorzystywania coraz to
nowszych technologii przez grupy przestępcze powoduje, iż organy ścigania muszą
opracowywać i wdrażać nowe rozwiązania prawne oraz narzędzia do walki z tym
zagrażającym bezpieczeństwu procederem przestępczym. W tym zakresie korzysta
21.	Art. 1 Rozporządzenia Rady /WE/ 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 dotyczące ustanowienia
systemu EURODAC do porównania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji
Dublińskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19, t. 4.
22.	Art. 3 Rozporządzenia Rady /WE/ 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 dotyczące ustanowienia
systemu EURODAC do porównania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji
Dublińskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19, t. 4.
23. https://www.interpol.int/notice/search/wanted , dostęp: 05.12.2017.
24.	https://www.interpol.int/Crime-areas/Fugitive-investigations/Fugitive-investigations, dostęp:
06.12.2017.
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z rozbudowanych baz danych umożliwiających szybkie przekazywanie danych i informacji zgromadzonych przez organy ścigania w różnych państwach dotyczących
między innymi osób poszukiwanych listem gończym. Działanie zorganizowanych
grup przestępczych nie zamyka się w obszarze jednego państwa, ale ze względu na
sprzyjające okoliczności jakie niesie ze sobą otwarcie granic i globalizacja obejmuje
swoim zakresem działania także inne kraje, głównie terytorium Unii Europejskiej.
Wobec powyższego współdziałanie organów ścigania działających w poszczególnych
państwach jest jednym z elementów skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną. Taką możliwość daje Interpol. Dzięki wykorzystaniu systemu łączności I-24/7
możliwe jest szybkie przesyłanie danych osób w tym zdjęć, dokumentów, ja również
kart daktyloskopijnych25.
System posiada stosowne zabezpieczenia chroniące przed dostępem ze strony osób
nieuprawnionych. Zintegrowany system zarządzania poprzez połączenie procesów,
procedur i praktyk działania stosowanych w celu wdrożenia polityki przeciwdziałania
przestępczości transgranicznej jest bardziej skuteczny w osiąganiu celów wynikających
z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy. Dnia 2 grudnia 2013 r. weszło
w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1052/2013 z dnia
22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR). Straż Graniczna jest odpowiedzialna za wdrożenie tego systemu w Polsce.
EUROSUR łączy krajowe systemy nadzoru granicy w sieć europejską zarządzaną
przez Agencję Frontex. Głównym zadaniem EUROSUR jest zapewnienie szybkiej
identyfikacji zagrożeń na lądowych i morskich granicach zewnętrznych UE/Schengen
oraz zwiększenie zdolności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Projekt EUROSUR
swoim zasięgiem obejmuje zagadnienia dotyczące nielegalnej migracji, przestępczości
transgranicznej, sytuacji kryzysowych i innych mających wpływ na ochronę granic.

Podsumowanie
Dzięki systemom służącym do wprowadzenia danych osób będących w postępowaniach karnych udaje się zatrzymać osoby poszukiwane, członków zorganizowanych
grup przestępczych, wobec których wydano postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu, celem ogłoszenia im zarzutów. Gdyby nie sprawnie działające
systemy pozwalające na szybkie sprawdzenie danych, wielu sprawców czynów zabro25. Zob. „Kwartalnik Prawno Kryminalistyczny” 2016, nr 4.
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nionych nie zostałoby do tej pory ujętych. Przedstawione powyżej procedury prawne
i systemy wykorzystywane są w zwalczaniu granicznej przestępczości zorganizowanej.
Nieustanne opracowywanie przez organy ścigania krajów UE coraz nowszych procedur i technologii niezbędnych do zwalczania przestępczości zorganizowanej jest
dowodem na to, że ta forma przestępczości stanowi jedno z największych zagrożeń
bezpieczeństwa współczesnej Europy. Należy również pamiętać, że w walce z przestępczością zorganizowaną nie można pozwolić na to, aby czynnik ekonomiczny był
stawiany ponad bezpieczeństwo. Z uwagi na poważne skutki działania zorganizowanych grup przestępczych, koszty związane z walką z tego typu przestępczością nie
powinny być redukowane.
Efektywne zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej wymaga
całościowego podejścia do zjawiska. Straż Graniczna będąca służbą bezpośrednio odpowiedzialną za bezpieczeństwo granicy państwowej, chociaż wyposażona w szeroki
zakres uprawnień szczególnie w zakresie pracy operacyjnej nie jest wstanie samodzielnie podjąć się zadania. Dlatego też zasadne jest współdziałanie z innymi służbami
m.in. Policją, Krajową Administracją Skarbową, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak również ze służbami granicznymi innych państw, a w szczególności państw
ościennych. Współpraca w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, może nie
zagwarantuje, ale zwiększa efektywność w zakresie ujawniania przestępczości oraz
jej przeciwdziałaniu.

Streszczenie
Metody zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej na przykładzie przestępczości zorganizowanej
W artykule została omówiona rola Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze transgranicznym oraz wykorzystanie technologii i systemów
służących do gromadzenia i przetwarzania informacji w celu zminimalizowania zjawiska przestępczości zorganizowanej w Polsce. Ryzyko związane z przestępczością
transgraniczną, przemytem oraz niekontrolowanym przypływem osób jest w przypadku Polski szczególnie wysokie. Głównym zadaniem każdego państwa jest ochrona
własnych granic. Zagrożenia typu przestępczego, terrorystycznego dotykają wszystkie
państwa. Polska jest szczególnie narażona, ponieważ wschodnia granica naszego kraju
stanowi też wschodnią granicę Unii Europejskiej oraz NATO. Ze względu na położenie geopolityczne nawet drobne nieprawidłowości w ochronie granic mogą mieć
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poważne reperkusje międzynarodowe. Polskie służby odpowiedzialne za ochronę
granic powinny wzajemnie koordynować swoje działania jednocześnie współpracując
z instytucjami międzynarodowymi.
Słowa kluczowe: przestępczość zorganizowana, SIS, VIS, EUORDAC, Interpol, granica, Straż Graniczna.

Summary
Safety management methods of the state border on the example of organized crime
The article discusses the role of the Border Guard in the fight against cross-border crimes and the use of technologies and systems used to collect and process information
in order to minimize the phenomenon of organized crime in Poland. The risk related
to cross-border crime, smuggling and uncontrolled influx of people is particularly
high in Poland. The main task of each state is to protect its own borders. Political,
criminal and terrorist threats affect all states. Poland is particularly vulnerable because
the eastern border of our country is also the eastern border of the European Union
and NATO. Due to the geopolitical location, even minor irregularities in border
protection may have serious international repercussions. Polish services responsible
for border protection should coordinate their activities at the same time cooperating
with with international institutions.
Keywords: organized crime, SIS, VIS, EUORDAC, Interpol, border, Border Guard.
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Szkolenia BHP narzędziem rozwoju zasobów
ludzkich
Grażyna Kącicka1

Wprowadzenie
Stan bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy odgrywa bardzo istotną rolę
w sprawnym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. W sposób bezpośredni
wpływa na różne aspekty działalności, w tym również na osiągane przez nie wyniki.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawowym elementem
zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż są przeprowadzane zanim pracownik zacznie
pracować w przedsiębiorstwie. Celem szkoleń jest wyposażenie nowych pracowników w elementarną wiedzę fachową, sposoby reagowania na potencjalne zagrożenia
w miejscu pracy oraz unikanie niebezpiecznych sytuacji. Szkoleń nie przeprowadza
się przypadkowo, lecz powinny one stanowić bazę do charakterystycznego cyklu
działania. Zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń i ich przyczyn prowadzi do unikania
zagrożeń, lepszej efektywności i jakości pracy. Zadaniem szkoleń jest przygotowanie
pracowników do monitorowania sytuacji, które mogą zagrozić ich życiu lub zdrowiu.
Z kolei zadaniem pracodawcy jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów oraz
szybkie reagowanie na niebezpieczeństwa.

Rodzaje i struktura szkoleń
Pracodawcy we współczesnych przedsiębiorstwach zmuszeni są do podejmowania
licznych i bardzo zróżnicowanych działań, w celu realizacji nałożonych na nich obowiązków związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, począwszy
od prawidłowego projektowania procesów pracy, wyposażenia stanowisk w środki
ochrony, poprzez tworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych, do stałego nadzoru i kontroli
spełnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa.
Zasoby ludzkie stanowią fundament każdej organizacji. Należy jednak przyjąć, że
ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobami, czyli ogólnymi cechami i właściwościami, które umożliwiają pełnienie różnych ról w organizacji. Do najistotniejszych
1. Dr Grażyna Kącicka, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
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elementów zasobu ludzkiego należy zaliczyć: wiedzę, umiejętności, zdolności, postawy,
zdrowie, wartości i motywację2. Należy także pamiętać, że właściciel danego zasobu
decyduje o jego zaangażowaniu podczas wykonywania pracy, a organizacja ma tylko
ograniczoną władzę.
W celu utrzymania pracowników w najlepszej formie psychicznej i fizycznej przeprowadzane są cykle szkoleń. W zależności od konkretnych celów wyróżnia się trzy
rodzaje szkoleń. Pierwszym z nich są szkolenia przygotowujące i wprowadzające do
pracy. Celem tych szkoleń jest wyposażenie nowych pracowników w elementy wiedzy
fachowej, umiejętności i zachowania, których nie mogą uzyskać w pozazakładowych
instytucjach. Drugim rodzajem szkoleń są szkolenia dostosowawcze, skupiają się
one na pogłębianiu i rozszerzaniu istniejących zasobów wiedzy, postaw pracowniczych oraz umiejętności. Celem tych szkoleń jest dostosowanie do zmieniających
się wymogów na danym stanowisku pracy lub w celu objęcia przez zatrudnionego
innego stanowiska3. Trzeci rodzaj szkoleń w organizacji to szkolenia zmieniające profil
zasobów ludzkich, można je określić również mianem przekwalifikowania zawodowego. Od poprzednich różnią się one tym, że pracownik uzyskuje nową specjalizację
zawodową lub nowy zawód4. Taki rodzaj szkolenia może być stosowany w sytuacjach
radykalnych zmian strukturalnych w organizacji, które pociągają za sobą likwidacje
niektórych stanowisk pracy i tworzenie się w ich miejsca nowych.
Szkolenia należą do najbardziej popularnych narzędzi rozwoju zasobów ludzkich,
dlatego nie powinny odbywać się przypadkowo, lecz stanowić system ustawicznego
kształcenia, składający się na charakterystyczny cykl działań, ściśle wiążący się ze
strategią rozwoju zasobów ludzkich. Strategia określa cele działalności szkoleniowej
oraz jest fundamentem do opracowania programu strategicznego w sferze rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Wymaga dokładnej operacjonalizacji, która
składa się z czterech głównych działań, tworzących cykl systematycznego szkolenia5:
– określenie potrzeb szkoleniowych
– opracowanie planu szkoleń
– realizacja zaplanowanych szkoleń
2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy– metody, Warszawa 2007, s. 33.
3. A. Leleń, Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”
2010, nr 18/2/10, s. 15.
4. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 306-307.
5. M. Sloman, Strategia szkolenia pracowników, Warszawa 1997, s. 21.
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ocena przebiegu i efektów przeprowadzonych szkoleń.
Umiejscowienie cyklu systematycznych szkoleń w strategii rozwoju organizacji
oznacza wyjście poza tradycyjny sposób rozumienia szkoleń, który opiera się na pojedynczej pętli uczenia się, obejmującej cztery wyżej wymienione elementy i przejęcia
systemu podwójnej pętli uczenia się. Oznacza ona, że należy uwzględniać nie tylko
wzajemne relacje, ale także takie, które ulegają zmianom, jak wizja, misja i wartości
danego przedsiębiorstwa. Jedynie takie podejście może zapewniać ciągły rozwój organizacji i jej elementów.

Potrzeby szkoleniowe w przedsiębiorstwie
Powszechność szkoleń w dzisiejszych przedsiębiorstwach, prężnie rozwijający się
rynek usług szkoleniowych oraz troska o racjonalne wykorzystanie wzrastających
budżetów szkoleniowych zmuszają do starannego zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych. Poza tym, rozpoznanie tych potrzeb pozwala wskazać, czy istotnie pojawia
się problem, który mamy zamiar rozwiązać poprzez szkolenie oraz czy rzeczywiście
takie szkolenie przyniesie oczekiwany efekt. Takie rozpoznanie pozwala na wyeliminowanie zbędnych kosztów i ryzyko chybionego szkolenia6.
Podejście do określenia potrzeb szkoleniowych poddane zostało ewolucji na przestrzeni ostatnich lat. Ma to ścisły związek ze zmieniającą się istotą problemów, które
szkolenia miałyby rozwiązywać. W podejściu tradycyjnym do określenia potrzeb
szkoleniowych początek stanowi analiza stanowisk pracy. Na jej podstawie określa
się wymagania dotyczące tych stanowisk w zakresie umiejętności, zdolności, wiedzy
i zachowań osób przewidzianych do przyjęcia do pracy na tych stanowiskach. To jest
główny sposób rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników
przez wykorzystanie odpowiednich szkoleń ukierunkowanych na zminimalizowanie
stwierdzonej luki w danych obszarach. Takie podejście do ustalenia potrzeb szkoleniowych poza wieloma zaletami posiada również wiele wad takich, jak: zbyt wąski zakres
szkoleń, za duża biurokracja ściśle powiązana z przygotowywaniem odpowiednich
dokumentów, nieuwzględnianie naturalnych różnic pomiędzy pracownikami. W sytuacji prężnie rozwijającego się otoczenia przedsiębiorstw stało się oczywiste, że taki
sposób podejścia do określania potrzeb szkoleniowych nie jest wystarczający. Zaczęto
więc zwracać większą uwagę na indywidualne potrzeby rozwoju poszczególnych pra6. L. Rae, Planowanie i projektowanie szkoleń, Warszawa1999, s. 6.
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cowników oraz na uczenie się poprzez udział w pracach projektowych. Zauważalną
zmianą jest odchodzenie od tradycyjnie pojmowanych szkoleń, które polegały na
przekazywaniu określonych treści uczącym się7. W tym zakresie określanie potrzeb
odbywa się na poziomie jednostki, grupy pracowników oraz całego przedsiębiorstwa,
a jego skutkami mogą być między innymi: plany rozwoju poszczególnych zespołów,
plany indywidualnego rozwoju, modele kompetencyjne dla całej organizacji.
Ważną kwestią w procesie określania potrzeb szkoleniowych jest przyjęcie jako
kryterium oceniania efektywności pracy. Przydatne jest analizowanie jej na trzech poziomach: zapewnienia efektywności wykonywania pracy, doskonalenia efektywności
wykonywanej pracy oraz wprowadzenia innowacji podnoszących efektywność pracy.
Poziom pierwszy – wdrażania – odnosi się do dobrego i prawidłowego wykonywania
pracy. Potrzeby ujawniają się w miejscu, gdzie powstaje luka pomiędzy pożądaną
a rzeczywistą efektywnością, czyli gdy pracownicy nie potrafią sprostać standardom
wykonywanej przez nich pracy i powinni się nauczyć jak dobrze wykonywać swoje
obowiązki zawodowe. Potrzeby drugiego poziomu, czyli doskonalenia, pojawiają się
w wyniku podwyższenia obowiązujących standardów i dotyczą lepszego, efektywniejszego wykonywania pracy poszczególnych zatrudnionych osób lub całej organizacji.
W tym celu pracownicy podlegają ustawicznemu doskonaleniu. Wprowadzenie innowacji, czyli trzeci poziom potrzeb związanych z efektywnością, polega na szukaniu
nowatorskich rozwiązań służących wykonywaniu pracy w sposób lepszy i odmienny
niż do tej pory8. Osiągnięcie efektywności na tym poziomie jest możliwe, dzięki
dokonaniu gruntownego przeglądu wszystkich procesów i wzajemnych powiązań
oraz przeanalizowaniu celów organizacji. Nie jest to możliwe w oparciu o ustawiczne
doskonalenie pracowników.
Dla każdego z wymienionych poziomów charakterystyczny jest inny tryb uczenia
się i związanych z nim działań szkoleniowych. Wyróżnia się trzy typowe sposoby
uczenia się:
– na poziomie zapewnienia efektywności pracy – modyfikowanie stosowanych
reguł i procedur, szukanie powiązań poprzez rozumienie sposobów wykonywania pracy;
– na poziomie doskonalenia efektywności – nabywanie doświadczeń przez wyciąganie wniosków i odkrywanie własnego rozumienia spraw;
7. T. Boydell, M. Leary, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Kraków 2006, s. 9.
8. Tamże, s. 14.
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– na poziomie wprowadzenia innowacji – połączenie różnorodnych elementów
wykonywanej pracy, zrozumienie sensu i kontekstu wykonywanej pracy9.
Wynika stąd, że właściwa identyfikacja potrzeb szkoleniowych i przyporządkowanie
ich do jednego z poziomów efektywności pozwalają określić przyszłe zalety płynące
ze szkolenia i zaplanować odpowiednie działania w tym kierunku.
Określenie potrzeb szkoleniowych jest integralną częścią całego procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie. Powinno zawsze odbywać się w kontekście potrzeb organizacji jako całości, jej poszczególnych części i całego otoczenia. Poza tym powinno
uwzględniaćpotrzeby rozwojowe zarówno zespołów, jak i jednostek. Punktem wyjścia
przy określaniu potrzeb szkoleniowych jest analiza otoczenia firmy, której celem jest
rozpoznanie rysujących się trendów w zakresie jej działania i jakie konsekwencje
będą niosły dla stanu i struktury zatrudnienia. Analizowanie potrzeb organizacji
pod względem szkoleń ma na celu określenie tych obszarów, w których szkolenia są
niezbędne i najbardziej pilne. Natomiast analiza stanowisk pracy pozwala określić
modelowe wymogi kompetencyjne i na ich podstawie ocenić rozbieżność pomiędzy
pożądanymi, a istniejącymi kompetencjami pracowników10. Jest to podstawa do
ułożenia treści i zakresu programów szkoleniowych.
W procesie identyfikacji potrzeb szkoleniowych stosuje się różne sposoby pozyskiwania informacji. Korzystanie z nich daje możliwość wglądu i szeroką analizę zasobów
ludzkich w organizacji, a tym samym dokładne zdefiniowanie potrzeb rozwojowych
firmy i wskazanie kierunku przygotowania szkoleń. Na poziomie organizacji, źródłami informacji o potrzebach szkoleniowych są: misja, wizja, strategia organizacji,
obroty, zysk, struktura, katalog umiejętności, harmonogram pracy, kontrola jakości,
biznesplan, opinie odchodzących pracowników, prośby kierownictwa o szkolenia,
wskaźniki efektywności działania, reklamacje klientów oraz charakterystyka organizacji z punktu widzenia: wydajności, rotacji pracowników, chorób, absencji, wypadków. Na poziomie zespołu pracowników, informacje można pozyskać poprzez: opis
stanowisk pracy, normy jakości, wydajności pracy, proces pracy, jakość wykonania
pracy, strukturę zespołu, profil osobowy wzorcowego pracownika, współpracowników, przełożonych, kierowników wyższego szczebla i stosunki międzyludzkie. Na
poziomie pracownika, źródłami informacji o potrzebach szkoleniowych mogą być:
prośby pracownika o szkolenie, poziom wiedzy, umiejętności, wyniki ocen okreso9. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 288-289.
10. M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001, s. 455.
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wych, skargi klientów, absencja, liczba wypadków, pochwały, osiągnięcia, nagrody,
kary, plany karier11.
Podczas identyfikowania potrzeb szkoleniowych, stosuje się zróżnicowane metody
i techniki analizy. Jedną z podstawowych metod jest analiza dokumentów. Pomaga ona
uzyskać w krótkim czasie dane ilościowe i nie jest kosztowna. Nie dostarcza jednak
informacji o przyczynach stanów rzeczy i nie daje możliwości włączenia pracowników
w proces uszczegółowienia potrzeb szkoleniowych. Kolejną metodą wykorzystywaną
do omawiania procesu jest obserwacja obejmująca swoim zakresem zachowania zatrudnionych osób w organizacji. Jej zaletą jest możliwość uzyskania istotnych danych
oraz umożliwia pracownikom włączenie się w proces ustalania potrzeb szkoleniowych. Obserwacja wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami, ponieważ jest bardzo
czasochłonna i wymaga dużych nakładów pracy osób prowadzących obserwację.
Znaczącą metodą identyfikacji potrzeb szkoleniowych mogą być również badania
ankietowe, które naświetlają problem potrzeb szkoleniowych i nie są kosztowne.
Poprzez anonimowość są wiarygodniejsze. Jednak, podobnie jak w przypadku obserwacji, charakteryzuje je czasochłonność. Ponadto nie dają możliwości wyjaśnienia
niejasności i ograniczają swobodę wypowiedzi. Czwartą metodą, która pozwala na
uzyskiwanie informacji jest wywiad. Za pomocą tej metody można zebrać istotne
informacje o potrzebach uczenia się, sprzyja ona także budowaniu zaufania wśród
pracowników12. Uzyskane dane wymagają jednak opracowania metodycznego, które
może przysporzyć pewne trudności.
Analiza potrzeb szkoleniowych jest procesem społecznym, dotyczy nie tylko konkretnego problemu związanego przykładowo z efektywnością wykonywania zadań,
ale również, a może przede wszystkim, relacji międzyludzkich. Stąd wymaga szerszego zaangażowania całego zespołu pracowniczego. Nie istnieje jeden uniwersalny
sposób analizowania potrzeb szkoleniowych, podobnie jak nie istnieje jedno uniwersalne podejście do rozwijania zasobów ludzkich w organizacji. Ze względu na
wielość pojawiających się „problemów” zarówno na poziomie organizacji, samego
stanowiska pracy, jak i pojedynczego pracownika, nie ma standardowego narzędzia
analizy potrzeb szkoleniowych. Ta różnorodność problemowa zmusza poniekąd do
przeprowadzania kompleksowej analizy, uwzględniającej możliwie szeroki obszar
potencjalnych przyczyn niewłaściwych zachowań. Potrzeba szkoleniowa pojawia się
11. H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2006, s. 457.
12. M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańsk 2004, s. 74.
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tam, gdzie istnieje rozbieżność pomiędzy tym „co jest”, a tym co „powinno być”. Różnica ta może dotyczyć poziomu wiedzy, nastawienia lub umiejętności koniecznych,
aby pracownicy właściwie wypełniali swoje zadania13. Analiza ma wskazać problem,
jego przyczyny, a w konsekwencji doprowadzić do sformułowania konkretnego celu,
któremu ma służyć szkolenie. Właściwe przeprowadzenie identyfikacji potrzeb stanowi punkt wyjścia do zaprojektowania oraz przeprowadzenia w odpowiednim czasie
efektywnego i użytecznego szkolenia, które powinno przynieść korzyści zarówno
organizacji, jak i jednostkom14.
W sytuacji pojawiających się problemów w organizacji, priorytetem staje się
identyfikacja ich źródeł. W zależności od zaistniałej sytuacji analizie poddawane
są wszystkie lub wybrane sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa. Powodów tego
stanu można szukać zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji.
Wśród czynników zewnętrznych na niekorzystną sytuację w firmie mogą mieć wpływ
między innymi gwałtowne wahania koniunktury, zmienne trendy, obniżenie popytu
związane np. z okresowym nasyceniem rynku określonymi produktami/usługami,
pojawienie się konkurencji, brak dostępu do specjalistów czy też inne uwarunkowania
natury gospodarczej. Wśród wewnętrznych czynników na pierwszy plan wysuwają
się te związane ze strategią organizacji, jakością kadry zarządzającej, czy też szeroko pojętymi zasobami organizacji, szczególnie z przygotowaniem i kompetencjami
pracowników15. Biorąc pod uwagę całość procesu identyfikowania problemów w organizacji, faza określania potrzeb szkoleniowych jest jedną z procedur możliwych do
zastosowania w sytuacji pojawienia się niekorzystnych zjawisk.

Szkolenia BHP w organizacji
Kwestie podstawowych obowiązków i odpowiedzialności pracodawców, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy
regulują stosowne przepisy prawa. Jednak żadne z nich nie mogą normować wprost
kultury bezpieczeństwa. Przyczyna wydaje się być oczywista, ponieważ proces
kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji, budowanej głównie w oparciu
o świadomość społeczną i współzależne zachowania wszystkich uczestników procesu
pracy, nie może być w żadnej mierze sterowany systemem nakazów czy zakazów.
13. M. Sołtysińska, I. Kossowska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków 2002, s. 174-175.
14. P. Bramley, Ocena efektywności szkoleń, Kraków 2007, s. 148.
15. A. Różański, Rozwój zasobów ludzkich w organizacji, Lublin 2014, s. 156.
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Jednakże, wśród przepisów obowiązujących zarówno w prawie międzynarodowym,
jak i krajowym, można doszukać się też takich, które nakładają – zarówno na pracodawców, jak i na pracowników – obowiązki w zakresie wzajemnej współpracy na
polu przestrzegania zasad BHP, przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapobiegania
zdarzeniom wypadkowym, w celu ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku
pracy, odnosząc się pośrednio właśnie do kultury bezpieczeństwa.
Zgodnie za art. 66. ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”16. Odpowiednikiem tego konstytucyjnego prawa jest ustanowiony art. 15 kodeksu pracy17 nadmieniający o obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
któremu ustawodawca nadał miano jednej z podstawowych zasad prawa pracy. Jako
podstawowe obowiązki pracodawcy wymienia się przede wszystkim ochronę zdrowia
i życia pracowników poprzez zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy18. Do szczególnych obowiązków pracodawcy zalicza się19:
– organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki
– zapewnianie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie
– zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym
– uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych
– zapewnianie wykonania nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy
– zapewnianie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy
– reagowanie na potrzeby w zakresie BHP oraz doskonalenie zarządzania tym
systemem.

16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141, z późn. zm.
18. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy…, art. 94.
19. F. Małysz, BHP w zakładzie pracy, Tom I, Warszawa 2008, s. 15.
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Pracodawca jest również zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o20:
zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania
w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub
ograniczenia zagrożeń; pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Szkolenia BHP są jednym z najważniejszych aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Niestety bardzo często szkolenia przeprowadzane są niestarannie lub
w ogóle fikcyjnie. Wiele firm oferuje tzw. szkolenia BHP on-line, które nie mają nic
wspólnego z poprawnym przeprowadzaniem szkoleń, które powinny opierać się
przede wszystkim na poznaniu danej firmy, środowiska oraz ludzi w nim pracujących.
Ogólne wytyczne dotyczące szkoleń BHP zawiera Dział X, Rozdział VIII Kodeksu
Pracy21, który mówi, że:
– Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
– Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem
do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym
samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio
przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
– Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
Kolejnym aktem prawnym definiującym i opisującym już bardziej szczegółowo
problematykę szkoleń BHP jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy22, które
określa: szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;zakres szkolenia;wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia;sposób
20. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy…, art. 207.
21. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy…, art. 237.
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 2004, Nr 180, poz. 1860.
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dokumentowania szkolenia;przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą
być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem,
pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących
zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenie zapewnia uczestnikom: 1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi; 2) poznanie przepisów oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy
w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą
obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 3)
nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych
osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która
uległa wypadkowi23.
Istnieją dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne prowadzone jest jako instruktaż ogólny lub instruktaż stanowiskowy. Instruktaż
ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy
powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska
pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym
z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Szkolenie wstępne przeprowadza się dla nowo zatrudnionych pracowników,
przed dopuszczeniem ich do pracy. Z kolei szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają: 1) osoby będące
pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy,
mistrzowie i brygadziści; 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
23.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy…, § 3.
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3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn
i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; 4) pracownicy
służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się
z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo
z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się
w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych,
na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia
pracowników, nie rzadziej niż raz w roku24.
Poprawne i profesjonalne przeprowadzanie szkoleń BHP, zapewnia pracownikom
wiedzę z zakresu: prawa pracy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy,
występujących zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji, środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej, wypadków przy pracy oraz postępowania w razie wypadku, ochrony
przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być
elementem systemu zarządzania BHP w zakładzie pracy. Należy jednak pamiętać, że
skuteczność jego działania zależy przede wszystkim od zatrudnionych pracowników
i ich przekonań. Kultura BHP stanowiąca wynik indywidualnych i zespołowych wartości oraz postaw ma ogromny wpływ na wyniki sprawnego funkcjonowania systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Konieczne jest, aby świadomość potrzeby kształtowania kultury BHP towarzyszyła wszystkim działaniom podejmowanym
podczas wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
System zarządzania BHP najczęściej jest określany jako element, który powinien
umożliwić pracodawcy sprawną realizację wymagań obowiązującego prawa. Konieczność przestrzegania tych wymagań powinna być sformułowana w polityce bezpieczeństwa i higieny pracy każdego wprowadzającego ten system przedsiębiorstwa,
w celu jego realizacji natomiast, konieczne jest przede wszystkim zapewnienie, że
obowiązujące organizację wymagania prawne są znane.

24. Szkolenia BHP, http://www.protego-bhp.pl/PL-H5/szkolenia-bhp.html, dostęp 15.03.2018.
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Podsumowanie
Problematyka szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowana
prawnie i dotyczy wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Ma ogromne znaczenie dla
ich prawidłowego i efektywnego funkcjonowania. Znajomość zasad BHP jest obligatoryjna dla każdego pracodawcy i każdego pracownika. Ważnym aspektem szkoleń
jest poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, z jakim wiąże się ich praca,
o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy oraz sposobach postępowania
z potencjalnymi zagrożeniami. Szkolenia pozytywnie wpływają na pracowników, na
ich rozwój oraz na efektywność ich pracy. Powinny być bazą do sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Streszczenie
Szkolenia BHP narzędziem rozwoju zasobów ludzkich
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawowym elementem
zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż są przeprowadzane zanim pracownik zacznie
pracować w przedsiębiorstwie. Celem szkoleń jest wyposażenie nowych pracowników w elementarną wiedzę fachową, sposoby reagowania na potencjalne zagrożenia
w miejscu pracy oraz unikanie niebezpiecznych sytuacji. Zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń i ich przyczyn prowadzi do unikania zagrożeń, lepszej efektywności
i jakości pracy.
Słowa kluczowe: szkolenia BHP, zasoby ludzkie, zarządzanie.

Summary
Health and safetytraining as a tool for humanresources development
Training in the field of occupation alhealth and safetyis a basic element of humanresources management, as itiscarried out before the employeestartsworking in the
company. The aim of the trainingis to providenew employees with elementary professional knowledge, ways to respond to potentialthreats in the workplace and avoiding
dangerous situations. Definingpotentialthreats and theircausesleads to avoidingthreats, betterefficiency and quality of work.
Keywords: health and safetytraining, humanresources, management.
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Implementacja i funkcjonowanie nowych
przepisów unijnych o zamówieniach publicznych
w wybranych państwach Unii Europejskiej
Emilia Szczęsna1

Wprowadzenie
Reforma europejskiego systemu zamówień publicznych, którą zaczęto przygotowywać
na początku drugiej dekady XXI wieku zaowocowała opublikowaniem w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej trzech dyrektyw2, które wpłynęły na unowocześnienie
i uelastycznienie procedur udzielania zamówień w państwach członkowskich. Nowy
tryb przetargowy, jakim jest partnerstwo innowacyjne, dialog konkurencyjny, większe
możliwości dla zamówień poniżej 30 000 €, krótsze terminy, zmiany kryteriów oceny
ofert, czy obowiązkowa komunikacja elektroniczna to przykładowe zmiany, które wpisały się w realizację celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w ramach której zamówienia
publiczne jawią się jako instrument wprowadzający innowacje w przedsiębiorstwach,
wspierający rynek, wydajność wydatkowania środków publicznych oraz dający szansę
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw3. Dla ujednolicenia procedur przetargowych w Unii Europejskiej koniecznym było wprowadzenie pewnych modyfikacji
w zakresie nazewnictwa, albowiem dotychczasowy brak precyzyjnego zdefiniowania
np. pojęcia zamówień publicznych utrudniał skonkretyzowanie, do których form działań publicznych będą się odnosiły nowe przepisy. Zgodnie z orzecznictwem TSUE nie
każda forma wydatkowania środków publicznych będzie zamówieniem i nie zawsze

1. Mgr Emilia Szczęsna, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca
dyrektywę 2004/17/WE oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, Dz. Urz. UE L94/65 z 28.03.2014, s. 1, 65, i 243).
3.	Por. J. Pożarowska, Nowe dyrektywy jako element realizacji celów Strategii Europa 2020, [w:] M. Olejarz (red.), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy
koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Warszawa 2014, s. 145.

127

Metody zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej na przykładzie…

będzie pociągać za sobą obowiązek stosowania procedur zamówień publicznych4,
zatem we wszystkich państwach członkowskich przez zamówienie należy rozumieć
nabycie – w drodze zamówienia publicznego – robót budowlanych, dostaw lub usług
przez co najmniej jedną instytucję zamawiającą od wykonawców wybranych przez
te instytucje zamawiające, niezależnie od tego, czy roboty budowlane, dostawy lub
usługi są przeznaczone do celów publicznych5.

Transpozycja norm do własnego porządku prawnego
Polska była jednym z nielicznych państw, które postanowiło wdrożyć nowe dyrektywy poprzez nowelizację poprzednich przepisów, a nie jak w większości przypadków
naszych unijnych partnerów przez tworzenie zupełnie nowych ustaw i rozporządzeń,
które albo wdrażały wszystkie trzy dyrektywy jednocześnie (np. Słowacja) lub każdą
z dyrektyw osobno (np. Niemcy, Irlandia, Cypr, Wielka Brytania)6. Przykładem państwa, które ustanowiło kilka zupełnie nowych aktów prawnych jest Francja, w której
przygotowanie do pełnego przyjęcia nowych przepisów wynikających z dyrektyw
odbywało się w dwóch etapach. Początkowo przyjęto rozporządzenie z dnia 23 lipca 2015 r. o zamówieniach publicznych7, a następnie dwa dekrety z dnia 25 marca
2016 r. - o zamówieniach publicznych8 oraz dekret w sprawie zamówień publicznych
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa9. Z kolei dyrektywa w sprawie udzielania

4.	Por. Orzeczenie TSUE z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-44/96 Mannesmann Anlagenbau
Austria AG i in. przeciwko Strohal Rotationsdruck GesmbH, pkt 31 i 32; ECLI:EU:C:1998:4.
5.	Por. art. 1. ust 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014
r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. UE L94/65
z 28.03.2014, s. 1.
6.	Por. D. Piasta, O sposobach wdrożenia nowych unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych
w krajach Unii Europejskiej, „Buduj z głową” 4(2016), https://www.bzg.pl/bzg-4-2016, pobrano:
11-07-2018.
7.	Rozporządzenie z dnia 23 lipca 2015 r, o zamówieniach publicznych (Ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, nr 2015-899.
8.	Dekret z dnia 25 marca 2016 r., o zamówieniach publicznych (Décret du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics), nr 2016-360.
9.	Dekret z dnia 25 marca 2016 r., o zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (Décret
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de securit), nr 2016-361.
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koncesji została wdrożona poprzez rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. o koncesjach10 oraz dekret z dnia 1 lutego 2016 r. o koncesjach11.
Reforma zamówień publicznych przeprowadzona w Niemczech miała na celu
uproszczenie struktury przepisów o zamówieniach publicznych. Analizując przepisy sąsiadującej z nami republiki nasuwa się konkluzja, że o ile transpozycja norm
została przeprowadzona w prawidłowy sposób i w wyznaczonym terminie, o tyle
struktura aktów prawnych nie stała się prostsza. W przeciwieństwie do Polski, w której
obowiązuje jeden akt prawny regulujący kompleksowo omawianą problematykę,
w Niemczech funkcjonują odrębne regulacje dla zamówień sektorowych, klasycznych, koncesji oraz obronności i bezpieczeństwa. Ponadto istnieją regulacje odrębne
dla robót budowlanych, dostaw, usług oraz dla zamówień poniżej i powyżej progów
unijnych. Istotnym jest również to, czy zamawiającym jest rząd federalny, czy gminy12. W 2015 r. przyjęto projekt ustawy, w której na nowo określono podstawowe
zasady udzielania zamówień publicznych, a sposób wprowadzania zmian zawartych
w ustawie zawarto w licznych rozporządzeniach.
Do państw, które na czas dostosowały przepisy krajowe do postanowień unijnych
dyrektyw zaliczamy wspomniane już Niemcy, Danię, Słowenię oraz Francję. Warto
podkreślić skuteczność Danii, która kolejny raz okazała się liderem w dostosowaniu
przepisów krajowych. Poprzednie dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, które
zostały uchylone przez obecnie obowiązujące, duński rząd przyjął jako pierwszy.
Z transpozycją nie zdążyły natomiast Belgia, Hiszpania, Szwecja, Luksemburg, Chorwacja, Portugalia, Czechy oraz Polska, albowiem ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw13 weszła
w życie w naszym państwie 28 lipca 2016 r. Szczególnie trudna sytuacja spotkała
hiszpański rząd, ponieważ projekt nowej ustawy był przyjęty w 2015 r. i zdawałoby
się, że Hiszpania zdąży na czas, nie mniej po wyborach parlamentarnych nie utworzono nowego rządu, co skutkowało zablokowaniem dalszych prac legislacyjnych
10.	Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. o koncesjach (Ordonnance du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession), nr 2016-65.
11.	Dekret z dnia 1 lutego 2016 r. o koncesjach (Décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession), nr 2016-361.
12.	G. Wicik, A. Prusinowska-Rendon, Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych w Niemczech, „Biuletyn Euro Info” 2018, nr 4, s. 19.
13.	Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.
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i jednocześnie nie spełnieniem warunku wdrożenia dyrektyw do dnia 18 kwietnia
2016 r. Podobnie było w Szwecji, gdzie projekty były gotowe stosunkowo wcześnie,
ale z powodu opóźnienia prac w parlamencie nie dochowano terminu transpozycji14.

Wdrażanie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych
Implementacja nowych przepisów do prawa krajowego państw członkowskich miała
się odbyć do dnia 18 kwietnia 2016 r., ale w odniesieniu do przepisów o komunikacji elektronicznej państwa miały możliwość przedłużenia tego terminu do dnia 18
października 2018 r. (z wyjątkiem centralnych jednostek zamawiających, którym
wyznaczono termin do 18 kwietnia 2017 r.). W Polsce dnia 6 kwietnia 2018 r. podpisano umowę na utworzenie systemu prowadzącego cały proces udzielenia zamówienia publicznego łącznie z jego monitoringiem (wdrożenie centralnej Platformy
e-Zamówień i Portali e-Usług), lecz Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat,
w którym poinformowano, że istnieje obawa, iż do dnia 18 października 2018 r. pełne
wdrożenie kompleksowego rozwiązania nie będzie możliwe15. Dokonując realnej
oceny naszych możliwości Urząd Zamówień Publicznych zapowiada, że konieczna
jest kolejna nowelizacja przepisów, która wyłączy spod obowiązku elektronizacji
przetargów te postępowania, które będą poniżej progów unijnych. Nie narusza to
postanowień implementowanej dyrektywy 2014/24/UE, albowiem nawiązuje ona
wyłącznie do zamówień powyżej unijnych progów.
Porównując polskie trudności z wprowadzeniem elektronizacji procedur przetargowych z Niemieckim systemem moglibyśmy uznać, że bardzo mocno nie odbiegamy
w tym zakresie od poziomu naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech od kilku
lat funkcjonuje centralny system do udzielania zamówień elektronicznych, nie mniej
przy zamówieniach poniżej progów unijnych korzystanie z niego nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji zamawiającego. Ponadto Ministerstwa Gospodarki i Energii
Niemiec opracowało regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych na

14.	Por. D. Piasta, O sposobach wdrożenia nowych unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych
w krajach Unii Europejskiej, „Buduj z głową” 2016, nr 4, https://www.bzg.pl/bzg-4-2016, pobrano:
11.07.2018.
15.	Por. Urząd Zamówień Publicznych, System zamówień publicznych i regulacje prawne, „Informator
Urzędu Zamówień Publicznych” 2018, nr 1, s. 2.
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dostawy i usługi poniżej progów unijnych16, w którym art. 38 zakłada, że obowiązek
składania ofert i wniosków drogą elektroniczną na dostawy i usługi o wartościach
poniżej progów wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2020 r. To oznacza, że polskie
przepisy zmierzające do objęcia obowiązkową informatyzacją zamówień wyłącznie
powyżej progów nie jest niczym nadzwyczajnym i odbiegającym od sytuacji na zachodnim rynku zamówień. Elektronizacja zamówień publicznych jest procesem złożonym, a odpowiedzialność za jego postęp spoczywa nie tylko na ustawodawcy i UZP.
Ogromne znaczenie ma tu poziom rozwoju i stan gotowości na wprowadzenie zmian
polskich instytucji i przedsiębiorstw. Przykładem tego może być kwestia posiadania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w który do dnia 18 kwietnia br. nie każdy
uczestnik rynku był zaopatrzony. Ponadto pojawia się pytanie o archiwizację dokumentów elektronicznych, która również obowiązuje od kwietnia br., a przecież nie
wszyscy zamawiający byli na nią gotowi. Na przykładzie Niemiec możemy zauważyć,
że tam przy postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wymagany kwalifikowany
podpis elektroniczny, chyba że zamawiający uzna to za konieczne. Niemiecki kodeks
cywilny dopuszcza, aby dla ważności dokumentów i wniosków znajdowało się na
nich czytelne oświadczenie woli, pozwalające na identyfikację osoby, która je składa,
zapisane w formie elektronicznej17. Dopuszczalne jest również, aby oświadczenie woli
w postaci elektronicznej nie było podpisane (identyfikacja osoby zainteresowanej
może dokonać się np. przez adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem konta
na portalu zakupowym)18. Na chwilę obecną niemiecki przedsiębiorca (podobnie jak
i ten z Polski) nie ma obowiązku składania ofert i wniosków o dopuszczenie w postępowaniu wyłącznie drogą elektroniczną. Do 18 października 2018 r. można to robić
za pośrednictwem poczty lub kuriera. Nasi zachodni sąsiedzi mają obowiązek udostępniania całej dokumentacji przetargowej w Internecie (z wyjątkiem regionalnych
zamówień na dostawy i usługi, które mogą przekazywać ją pocztą)19.

16.	Por. art. 38 regulaminu z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zamówień publicznych na dostawy i usługi
poniżej progów unijnych (Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer - und Dienstleis
-tungsaufträge unterhalb der EU –Schwellenwerte. Unterschwellenvergabeordnung –UVgO), AT
07.02.2017 B1.
17.	Por. art. 126b, pkt. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 1896 Kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch),
BGBl I p 42.
18. Por. G. Wicik, A. Prusinowska-Rendon, Polski przedsiębiorca…, s. 21.
19. Por. tamże.
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Instrumenty elektroniczne w postaci aukcji elektronicznych, katalogów, umów
ramowych, profilu nabywcy, czy elektronicznego podpisu były wykorzystywane stosunkowo szybko na południu Europy. W 2000 r. we Włoszech w ramach programu
racjonalizacji wydatków administracji publicznej zaczęto wprowadzać informatyczne
elementy, a od 2003 r. funkcjonuje platforma Electronic Marketplace (MEPA) będąca
narzędziem służącym do rejestracji, zamieszczania, wprowadzania zmian w ofertach
oraz zarządzania kwalifikacją dostawców. Od dnia 1 lipca 2007 r. korzystanie z MEPA
jest obowiązkowe dla wszystkich organów administracji rządowej dla zakupów towarów i usług poniżej progów unijnych20. Wysoki poziom informatyzacji sprawił,
że implementacja nowych przepisów unijnych nie stanowiła dla włoskiego rynku
zamówień publicznych większych trudności.

Kryteria oceny ofert
Od półtora roku europejski rynek zamówień publicznych funkcjonuje w oparciu
o nowe postanowienia dyrektyw unijnych. Jednym z istotnych elementów jest stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, które będąc narzędziem wyboru optymalnej oferty pozwalają na zwiększenie innowacyjności zamówień publicznych i rywalizację oferentów w zakresie jakości, kosztów eksploatacji, aspektów społecznych,
czy też wpływu na środowisko. Wprowadzenie zmian w przepisach odnoszących się
do kryteriów oceny ofert było podyktowane nadużywaniem przez zamawiających
kryterium w postaci ceny. Mimo, iż w przepisach państw członkowskich były wymieniane różne kryteria, to jednak zamawiający rzadko z nich korzystali. W Polsce
nie od razu implementacja przepisów unijnych w omawianym zakresie przyniosła
pożądany skutek, albowiem pomijając kryterium cenowe jako główny wyznacznik
zaczęto stosować kryteria, które nie miały na celu podniesienia jakości usługi czy
produktu (co było głównym założeniem ustawodawcy), a jedynie np. szybki czas
realizacji. W Polsce w 2016 r. i w pierwszym kwartale 2017 r. odsetek postępowań
realizowanych w oparciu o kryterium terminu realizacji utrzymywał się na poziomie
30%, gdzie dla porównania jakość i funkcjonalność odnosiły się do wyboru ofert
w 19% postępowań21. Na skutek transpozycji art. 67 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2014/24/

20.	Por. Urząd Zamówień Publicznych, Plan informatyzacji zamówień publicznych w Polsce, Warszawa
2012, s. 21.
21. Por. Urząd Zamówień Publicznych, Raport dotyczący kryteriów oceny ofert, Warszawa 2017, s. 11.
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UE22 i art. 82 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE23 ustawodawca zaproponował nowe
kryterium w postaci kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, które mają dane
zamówienie realizować. Pozytywnym zjawiskiem na polskim rynku jest to, że zamawiający nie wystraszyli się tego, co nowe i w 18% postępowań to kryterium stało się
kluczowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty24. Polska nie jest jedynym uczestnikiem europejskiego rynku zamówień publicznych, który do czasu wprowadzenia
ostatnich zmian stosował cenę jako jedyne kryterium. Podobnie rzecz się miała np.
w Niemczech, gdzie ok. 90% przetargów na roboty budowlane było rozstrzygane
w oparciu o najniższą cenę proponowaną przez wykonawcę25. Wynikało to z obowiązujących przepisów, które w 2016 r. uległy zmianie. Obecnie sektor publiczny RFN
bardzo zwraca uwagę na to, aby np. towary (już na etapie produkcji) jak i sposób
wykonywania usług były w możliwie jak najmniejszym stopniu szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zaczęto doceniać wartość kryterium odnoszącego się np. do
ochrony środowiska i przy wyborze najlepszej oferty coraz częściej zwraca się uwagę
na gospodarowanie energią elektryczną, wodą, czy racjonalne wykorzystywanie surowców. Podobne podejście można zauważyć po wprowadzeniu zmian w austriackiej
ustawie z dnia 31 stycznia 2006 r. o zamówieniach publicznych26, z której wnika, że
dopiero po jasnym i jednoznacznym określeniu standardu jakościowego w zakresie
ekonomicznym i prawnym można uczynić cenę jedynym kryterium oceny. Wybór
oferty w oparciu o kryteria jakościowe, społeczne lub środowiskowe stał się regułą
również we Francji. Jak wynika z art. 62 wcześniej wspomnianego dekretu z dnia
25 marca 2016 r. w sprawie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa27, cena
22.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014.
23.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014.
24. Urząd Zamówień Publicznych, Raport…, s. 12.
25.	Por. [b.a.], Niemcy dobrym przykładem udzielania i kontroli zamówień publicznych?, https://www.
rynekinf rastruktury.pl/wiadomości/niemcy-dobrym-przykladem-udzielania-i-kontroli-zamowien-publicznych-8066.html, pobrano: 12.07.2018.
26.	Ustawa z dnia 31 stycznia 2006 r. o zamówieniach publicznych, (Bundesvergabegesetz 2006 –
BVergG 2006), BGBI. I Nr 17/2006.
27.	Dekret z dnia 25 marca 2016 r., o zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (Décret
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de securit), nr 2016-361.
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jako jedyne kryterium może być stosowana wyłącznie przy zakupie standardowych
usług lub dostaw, których jakość nie jest zróżnicowana w zależności od wykonawcy.
Bardzo wiernie przepisy unijne odnoszące się do kryteriów oceny ofert weszły również
do porządku krajowego Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Innowacyjna Wspólnota
Dyrektywa 2014/24/UE r. wprowadziła na rynek zamówień publicznych nowy tryb
przetargowy jakim jest partnerstwo innowacyjne, które ma służyć opracowaniu
i udzielaniu odpowiedniego zamówienia na takie produkty, usługi lub roboty budowlane, które będą nowe lub w znacznym stopniu udoskonalone. Analizując informacje zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można zauważyć, że
najwięcej ogłoszeń o przetargach prowadzonych w trybie partnerstwa innowacyjnego
umieszczanych jest przez kraje skandynawskie. Pierwszym państwem, które przeprowadziło postępowanie w tym trybie była Dania. Miało to miejsce w 2016 r. Szacunkowa wartość projektu wynosiła 79 000 000.00 koron duńskich (ok. 45 820 000.00
zł) i dotyczyła wyłonienia trzech partnerów, którzy mieli za zadanie opracować innowacyjne rozwiązanie zapobiegające odwodnieniu organizmu osób w wieku powyżej
65 lat, co zmniejszyłoby ilość hospitalizacji wywołanych czynnikami, którym można
było zapobiec w odpowiednim czasie28. Kolejnym z przykładów zainteresowania
nowymi sposobami prowadzenia postępowań przetargowych może być ogłoszenie
z czerwca 2018 r., w którym to Urząd Miasta w Helsinkach zamieścił zaproszenie do
poszukania rozwiązań dla miejskiej biblioteki z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji29, zaś w Norwegii urząd gminy miasta Bergen obecnie poszukuje wykonawców
do stworzenia platformy służącej lepszemu zarządzaniu i utrzymaniem budynków
komunalnych, a tym samym obniżeniu kosztów wynikających z ich eksploatacji.
Rozpoczęcie prac planowane jest na luty 2019 r., a ich ukończenie na koniec stycznia
202030. Najnowszym ogłoszeniem jakie zostało zamieszczone w Suplemencie Dzien28.	Por., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Denmark-Copenhagen: Research and development
services and related consultancy services, https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:209875-2016:TEXT:EN: HTML&src=0&tabId=0, pobrano: 12.07.2018.
29.	Por. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and suport, https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253490-2018:TEXT:
EN: HTML &src=0, pobrano: 13.07.2018.
30.	Por. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Norway-Bergen: Computer platforms, https://ted.
europa .eu/udl?uri=TED:NOTICE:252001-2018:TEXT:EN:HTML&src=0, pobrano: 13.07.2018.
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nika Urzędowego Unii Europejskiej jest przetarg norweskiej administracji zajmującej
się drogami publicznymi (Norwegian Public Roads Administration), którego celem jest
wyłonienie wykonawcy do opracowania nowych technologii w oparciu o różne gałęzie
przemysłu służące zwiększeniu bezpieczeństwa w tunelach31. Obecnie coraz więcej
państw członkowskich angażuje się w przeprowadzanie postępowania w ramach
partnerstwa innowacyjnego. W lipcu 2018 r. Wielka Brytania umieściła zaproszenie do
składania ofert na zaprojektowanie i budowę innowacyjnej platformy służącej testowaniu termohydraulicznych i elektromagnetycznych prototypowych komponentów
ważnych przy syntezie jądrowej32. Ważnym i godnym uwagi jest fakt, że Polska była
drugim państwem w całej Unii Europejskiej (zaraz po Danii), w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu realizowane w ramach partnerstwa innowacyjnego.
Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu w listopadzie 2016 r., zorganizowała przetarg na
zaprojektowanie, produkcję i dostawę inteligentnych liczników bilansujących energię elektryczną. Ponadto w styczniu 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
uruchomiło program, którego celem jest wprowadzenie do 2023 r. na ulice polskich
miast ponad 1000 ekologicznych autobusów, Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 2,2 mld zł33.

Dialog techniczny w dialogującej Europie
Na „liście” licznych zmian zaproponowanych przez Parlament Europejski oraz Radę
Unii Europejskiej w art. 40 dyrektywy 2014/24/UE są wymienione tzw. wstępne konsultacje rynkowe nazywane również dialogiem technicznym. Ich istotą jest z jednej
strony pozyskanie informacji, a z drugiej konfrontacja potrzeb instytucji zamawiającej
z możnością sprostania im przez funkcjonujący rynek. W Polsce (jak wynika z art.
31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych34) każdy
zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia może prze31.	Por. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Norway-Oslo: Design and execution of research and
development, https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286967-2018:TEXT:EN:HTML&src=0,
pobrano: 13.07.2018.
32.	Por. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, United Kingdom-Abingdon: Fusion equipment, https://
ted. Europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283942-2018:TEXT:EN:HTML&src=0, pobrano: 13.07. 2018.
33.	Por. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Innowacje na zamówienie. NCBR uruchomił partnerstwo
innowacyjne, http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5830,innowacje-na-zamowienie-ncbr-uruchomil-partnerstw o-innowacyjne.html, pobrano: 13.07.2018.
34. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.
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prowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji
w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Należy jednak
podkreślić, że zamawiający klasyczni nie mogą prowadzić postępowań w ramach
dialogu konkurencyjnego, co skutkuje tym, że i tak większość konsultacji rynkowych
organizowana jest wyłącznie przez zamawiających sektorowych. Podobne podejście
do dialogu technicznego ma austriacki, francuski oraz brytyjski ustawodawca. Informacje pozyskane w wyniku prowadzonych rozmów mogą być wykorzystywane w dalszym postępowaniu, o ile nie narusza to zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Obecność dialogu technicznego występuje najczęściej przy trybach negocjacyjnych
(różnie nazywanych w poszczególnych państwach). Przykładowo we Francji ma on
miejsce przed dialogiem konkurencyjnym (le dialogue compétitif) lub procedurą
konkurencyjną z negocjacjami (la procédure concurrentielleavec négociation) wtedy,
gdy zamawiający wymaga dostosowanie funkcjonujących rozwiązań do jego indywidualnych potrzeb lub wtedy, gdy trudno jest opisać przedmiot zamówienia (podobnie
jest też w Wielkiej Brytanii)35.
Zupełnie inaczej rzecz się ma w Niemczech – tam nie przyjęto unijnej propozycji
odnoszącej się do wstępnych konsultacji rynkowych, co nie narusza prawa UE, albowiem z art. 40 wymienionej wcześniej dyrektywy wynika, że instytucje zamawiające
„mogą”, przeprowadzić takie konsultacje (mogą, a nie muszą). Zamawiający ma za
zadanie zapewnić przestrzeganie zasad wynikających z dialogu technicznego, a jeżeli
nie wykorzystuje tego narzędzia na etapie przygotowawczym, to jest odpowiedzialny
za zapewnienie poszanowania zasad obecnych w innej formie współpracy36.

Podsumowanie
Ostatnia reforma zamówień publicznych w Europie wynikająca z konieczności
implementacji dyrektyw przyjętych przez Parlament Europejski i Radę Europy dla
niektórych państw członkowskich stanowiła niejako kontynuację działań podjętych
już wcześniej, czego przykład odnajdujemy we Francji, w której organy centralnej
administracji rządowej oraz przedsiębiorcy od kilku lat np. korzystają z elektronicz35.	G. Wicik, F. Łapecki, Ekspertyza. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie
negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu
zamówień publicznych, Warszawa 2017, s. 50.
36. Por. tamże, s. 53.
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nej platformy zamówień publicznych. Zanim nowe przepisy unijne weszły w życie
we Francji obowiązywał Kodeks zamówień publicznych z 2006 r., który już wtedy
przewidywał podział zamówienia na części oraz zakładał liczne ułatwienia dla małych
i średnich przedsiębiorców. Francja większość wymogów stawianych przez nowe
dyrektywy spełniała poprzez postanowienia wcześniejszych krajowych regulacji37.
W zupełnie innej sytuacji były Niemcy i Holandia, albowiem zarówno w pierwszym
jak i drugim przypadku istniejące przepisy wymagały licznych zmian. Dyrektywy
wymusiły na niemieckim ustawodawcy zmiany w przepisach obowiązujących od
1959 r., co dokonywało się po przez wydawanie w 2016 r. nowych rozporządzeń38.
W Holandii zaś obszernie nowelizowano stosunkowo młode przepisy, bo obowiązujące od 2012 r.. W kraju tulipanów nowe prawo o zamówieniach zaczęło obowiązywać
od 1 lipca 2016 r.
Polska znalazła się w podobnej sytuacji jak większość państw członkowskich, a więc
koniecznym była szersza nowelizacja obowiązujących przepisów, ale (jak wspomniano
na początku artykułu) nie dokonało się to przez tworzenie nowych aktów prawnych, lecz nowelizację jednej ustawy. Porównując polski rynek zamówień publicznych
z początkowego okresu, gdy dyrektywy zaczęły obowiązywać, ze stanem obecnym
należy podkreślić, że sytuacja polskiego rynku zamówień publicznych na tle innych
państw Europy w omawianym zakresie nie uległa wielkim zmianom. W 2016 r. polskie ogłoszenia o przetargach i konkursach zamieszczone w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej stanowiły 10% ogłoszeń zamieszczonych przez wszystkie państwa
członkowskie. Obecnie (ostatni raport z maja 2018 r.) jest to poziom ok. 11% na tle
wszystkich zamówień. Podobnie nasza pozycja kształtuje się w stosunku do przetargów ogłaszanych przez tzw. nowe państwa UE, albowiem ich liczba kształtuje się na
poziomie 43% i tak samo było 2016 r. Z analizy danych statystycznych wynika, że
implementacja dyrektyw unijnych nie przeszkodziła uczestnikom rynku zamówień
publicznych w podpisywaniu kontraktów z zagranicznymi wykonawcami, ponieważ
przed wejściem w życie zmian zaproponowanych przez Parlament Europejski polscy wykonawcy podpisywali podobną ilość kontraktów na zagranicznym rynku jak
obecnie (2011 r. – 50 umów, 2014 r. – 82 umowy, 2015 r.- 72 umowy, 2016 r. – 68

37. Por. G. Wicik, F. Łapecki, Ekspertyza…, s. 24.
38. Por. G. Wicik, A. Prusinowska – Rendon, Polski przedsiębiorca…, s. 19-20.
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umów, 2017 r. – 79, do maja 2018 r. – 34 umowy)39. Wdrożenie nowych przepisów
znacznie ułatwiło europejskim przedsiębiorcom poruszanie się po zagranicznym
rynku zamówień, co nie oznacza, że obowiązujące procedury wszędzie są identyczne.
Każde państwo członkowskie ma pewien „margines swobody”, który pozwolił na
transponowanie przepisów do krajowego porządku w taki sposób, aby nie naruszać
unijnych przepisów, a jednocześnie pozostać elastycznym w stosunku do dynamicznego charakteru rynku zamówień publicznych danego kraju.

Streszczenie
Implementacja i funkcjonowanie nowych przepisów unijnych o zamówieniach
publicznych w wybranych państwach Unii Europejskiej
Zamówienia publiczne są narzędziem wpływającym na rozwój gospodarki opartej
na wiedzy i innowacyjności. Implementacja nowych przepisów przez państwa członkowskie miała się odbyć do dnia 18 kwietnia 2016 r., ale w odniesieniu do przepisów
o komunikacji elektronicznej istniała możliwość przedłużenia tego terminu do dnia
18 października 2018 r., z której większość państw chętnie skorzystała. Polska jest
jednym z nielicznych państw UE, które postanowiło wdrożyć trzy nowe dyrektywy
poprzez nowelizację poprzednich przepisów, a nie jak w większości naszych unijnych
partnerów przez tworzenie zupełnie nowych ustaw i rozporządzeń, które wdrażały
wszystkie trzy dyrektywy jednocześnie lub każdą z dyrektyw oddzielnie. Po dwóch
latach funkcjonowania nowych przepisów można zauważyć, że dotychczas obowiązujące zasady są bardziej uproszczone, wpłynęły na efektywniejsze gospodarowanie
zasobami oraz zapewniły ramy prawne, a tym samym większe bezpieczeństwo przy
udzielaniu koncesji.
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, reforma, implementacja, transpozycja, dyrektywy, innowacyjność.

39.	Por. Urząd Zamówień Publicznych, Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych, https:// www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/informacje-o-rynku-zamowien
-publicznych-na-podstawie-ogl oszen, pobrano: 17.07.2018.
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Summary
Implementation and functioning of new EU rules on public contracts in selected
European Union member states
Public contracts are used as a tool for fostering the development of an economy based
on knowledge and innovation. The implementation of the new rules was scheduled
for 18 April 2016 but the rules on electronic communication provided the option to
extend this deadline to 18 October 2018, and most member states gladly took this
opportunity. Poland is one of the few EU member states to implement the three new
directives by amending previous laws instead of creating new acts and regulations
which implement all three directives or each directive separately. Two years after the
new laws entered into force, it can be observed that the rules are greatly simplified,
contribute to efficient resource management and provide legal framework and thus
greater security when awarding concessions.
Keywords: public contracts, reform, implementation, transposition, directives, innovation.
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– Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 stycznia 1998
r. w sprawie C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG i in. przeciwko Strohal
Rotationsdruck GesmbH; pkt 31 i 32; ECLI:EU:C:1998:4.
– Dekret z dnia 25 marca 2016 r., o zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności
i bezpieczeństwa (Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou
de securit), nr 2016-361.
– Dekret z dnia 25 marca 2016 r., o zamówieniach publicznych (Décret du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics), nr 2016-360.
– Dekret z dnia 1 lutego 2016 r. o koncesjach (Décret du 1er février 2016 relatif aux
contrats de concession), nr 2016-361.
– Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. o koncesjach (Ordonnance du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession), nr 2016-65.
– Rozporządzenie z dnia 23 lipca 2015 r, o zamówieniach publicznych (Ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics), nr 2015-899.
– Ustawa z dnia 31 stycznia 2006 r. o zamówieniach publicznych, (Bundesvergabegesetz
2006 – BVergG 2006), BGBI. I Nr. 17/2006.
– Regulamin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zamówień publicznych na dostawy
i usługi o wartości poniżej progów unijnych (Verfahrensordnung für die Vergabe
öffentlicher Liefer - und Dienstleis-tungsaufträge unterhalb der EU –Schwellenwerte.
Unterschwellenvergabeor dnung – UVgO), AT 07.02.2017 B1.
– Ustawa z dnia 18 sierpnia 1896 Kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch. BGB),
BGBl I p 42, 2909, 2003 I p 738, I p. 2787.
– Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579.

Konstytucyjno-prawne kompetencje i uprawnienia
głów wybranych państw współczesnych
Wojciech Skubisz1
Kompetencje i uprawnienia głów państw są różne, uzależnione jest to od systemu politycznego obowiązującego w danym państwie. W literaturze sklasyfikowano je w kilku
grupach. Do pierwszej zaliczają uprawnienia w stosunku do parlamentu, druga grupa
kompetencji prezydenta obejmuje uprawnienia w stosunku do rządu, trzecia omawia
uprawnienia w stosunku do sądów, a w czwartej grupie można wymienić uprawnia
dotyczące stosunków wewnętrznych jak i międzynarodowych.
Pierwszym państwem poddanym analizie jest Austria, gdzie „Prezydent Federalny reprezentuje Republikę na zewnątrz, przyjmuje i dokonuje akredytacji posłów,
wyraża zgodę na powoływanie konsulów państw obcych, powołuje przedstawicieli
konsularnych Republiki Austrii za granicą i zawiera traktaty międzynarodowe”. Zgodnie z tym zapisem w Konstytucji, prezydent jako najwyższy przedstawiciel Austrii
poprzez składanie i przyjmowanie wizyt zagranicznych może działać na arenie międzynarodowej kropka2. Jak znacząca dla polityki jest funkcja reprezentacyjna głowy
państwa jest przypadek sprawowania urzędu przez Kurta Waldheima: „jedną z sankcji międzynarodowych wprowadzonych na znak protestu wobec wyboru na urząd
prezydenta osoby związanej z dyktaturą narodowosocjalistyczną była daleko idąca
izolacja międzynarodowa prezydenta – odmowa przyjmowania zaproszeń i goszczenia
prezydenta za granicą. To znacznie osłabiło pozycję i znaczenie międzynarodowe nie
tylko samego prezydenta, ale również państwa austriackiego”3.
Prezydent Austrii nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem
(przede wszystkim z tytułu obowiązku złożenia kontrasygnaty kanclerza lub odpowiedniego ministra), a jedynie odpowiada za naruszenie Konstytucji Federalnej
Austrii (odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Konstytucyjnym - Rada
Narodowa bądź Rada Federalna wnioskuje o zwołanie Zgromadzenia Federalnego,
1. Mgr Wojciech Skubisz, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2.	Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii, art. 65, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
austria.html, pobrano: 20.08.2018.
3.	A. Mirska, Prezydent Federalny Republiki Austrii, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach
współczesnych. Modernizacja instytucji, Warszawa 2009, s. 111.
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które może uchwalić większością 2/3 głosów, przy co najmniej połowie składu Rady
Narodowej i Rady Federalnej). Wniosek ten musi trafić do kanclerza, ponieważ tylko
on ma prawo do zwołania Zgromadzenia Federalnego4.
Zgodnie z art. 60 ust. 6 Konstytucji jedynym sposobem pociągnięcia prezydenta
do odpowiedzialności politycznej jest decyzja narodu, który może to uczynić przez
głosowanie ludowe (referendum). Przewiduje się następujący sposób przeprowadzenia referendum:
– usunięcie prezydenta z urzędu możliwe jest w drodze głosowania ludowego przeprowadzonego na żądanie Zgromadzenia Federalnego,
– kanclerz federalny zwołuje Zgromadzenie Federalne na wniosek Rady Narodowej,
– Rada Narodowa przyjmuje uchwałę większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady,
– Zgromadzenie Federalne podejmuje decyzję o referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/3 składu zgromadzenia5.
Prezydent faktycznie nie posiada zbyt silnej władzy, jest ona natomiast widoczna
w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy głowa państwa może rozwiązać Radę Narodową
i wydawać rozporządzenia porządkowe. Z kolei w stosunku do egzekutywy ma prawo
odwołania rządu i powołania rządu tymczasowego6.
Opierając się na Konstytucji Austrii można wyodrębnić kompetencje, które prezydent sprawuje samodzielnie bądź takie, które wykonywane są na wniosek rządu,
Rady Narodowej czy innych organów.
Do samodzielnych kompetencji prezydenta można zaliczyć :
– desygnowanie kanclerza federalnego,
– odwołanie kanclerza federalnego,
– odwołanie rządu federalnego,
– potwierdzanie konstytucyjności ustaw federalnych,
– zaprzysiężenie kanclerza,
– zaprzysiężenie ministrów federalnych oraz sekretarzy stanu,
– zaprzysiężenie szefów rządów krajów związkowych,

4. P. Sarnecki, System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999, s. 80.
5.	A. Mirska, Prezydent Federalny Republiki Austrii…, s. 119; M. Daniłowicz, Wybory i pozycja
ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata, Toruń 2011, s. 86.
6. Tamże, s. 87.
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– z wierzchnictwo nad armią7.
Z pewnością do najważniejszych kompetencji prezydenta w Austrii należy prawo powołania kanclerza federalnego oraz odwołania kanclerza bądź całego rządu
federalnego8. Prezydent niezależnie od wyników wyborów może powołać kanclerza
federalnego, jednak w praktyce nie robi tego z tytułu uprawnienia Rady Narodowej do
uchwalenia wotum nieufności dla rządu bądź poszczególnych jego członków. W praktyce prezydent zrezygnował z aktywnego udziału w tworzeniu rządu i powierzył ten
obowiązek przewodniczącemu zwycięskiej partii9. Prezydent ma prawo odwołania
kanclerza, rządu i pojedynczych ministrów. Przy odwołaniu całego rządu lub kanclerza prezydent sam podejmuje decyzję, natomiast przy odwołaniu poszczególnych
członków rządu może tego dokonać jedynie na wniosek kanclerza.
W sytuacji, w której minister sam złoży rezygnację z urzędu, bądź zostanie uchwalone wobec niego wotum nieufności, prezydent ma obowiązek złożenia go z urzędu.
Pełni on swoją funkcję do czasu powołania nowego rządu lub ministra10.
Prezydent posiada również uprawnienie do poświadczania zachowania konstytucyjnych wymogów uchwalania ustaw11. Prezydent nie posiada prawa weta, może
natomiast nie podpisać ustawy, jeżeli jest przekonany o jej niezgodności z konstytucją12. Pod względem zgodności ustawy z konstytucją prezydent federalny zarządza
wykonanie orzeczenia przez Federalny Trybunał Konstytucyjny13. Jak podaje w swojej
pracy Michał Daniłowicz, iż warto zwrócić uwagę również na fakt wskazujący na
to, że prezydent od roku 1929 sprawuje dowództwo nad armią austriacką, jednakże jego obowiązki polegają jedynie na konsultowaniu się w sprawach obronności
i bezpieczeństwa państwa z członkami rządu. Należałoby zaznaczyć, iż większość
tych kompetencji prezydent może wykonywać jedynie w momencie braku stabilizacji
w parlamencie14.

7. M. Daniłowicz, Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata…, s. 87.
8.	Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii, art. 70, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
austria.html, pobrano: 20.08.2018.
9. A. Mirska, Prezydent Federalny Republiki Austrii…, s. 113.
10. M. Daniłowicz, Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata…, s. 88.
11. A. Mirska, Prezydent Federalny Republiki Austrii…, s. 116.
12. K. Kociubiński, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003, s. 30.
13. P. Sarnecki, System konstytucyjny Austrii…, s. 47.
14. M. Daniłowicz, Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata…, s. 88.
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Kompetencje, które prezydent wykonuje na wniosek rządu, Rady Narodowej lub
innych organów:
– prawo stanowienia rozporządzeń tymczasowych w sytuacjach nadzwyczajnych,
– prawo przeniesienia siedzib najwyższych urzędów federalnych poza Wiedeń
(siedzibą Prezydenta federalnego Austrii jest od roku 1946 wiedeński Pałac Hof
burg, rezydencja cesarzy austriackich),
– rozwiązywanie Rady Narodowej bądź parlamentów krajów związkowych,
– rozpisywanie referendów,
– mianowanie wysokich urzędników cywilnych i wojskowych,
– odznaczanie tytułami urzędowymi i odznaczeniami honorowymi,
– udzielanie prawa łaski,
– powoływanie i odwoływanie wicekanclerza, ministrów, sekretarzy stanu,
– zamykanie posiedzeń Rady Narodowej,
– zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady Narodowej,
– uznawanie na wniosek rodziców dzieci pozamałżeńskich za urodzone w małżeństwie15.
Konstatując, w rzeczywistości Prezydent Austrii nie posiada realnej władzy, przede
wszystkim pełni on funkcję reprezentacyjną16. W szczególności reprezentuje kraj na
arenie międzynarodowej, przyjmuje i wyznacza przedstawicieli dyplomatycznych,
zawiera umowy międzynarodowe, ustanawia konsulów austriackich i udziela aprobaty
konsulom z państw obcych17.
Inaczej się przedstawia stan uprawnień głowy państwa18 we Francji. Wybór prezydenta w głosowaniu powszechnym znacznie wzmocnił jego pozycję ustrojową
i legitymizację. Konstytucja V Republiki tworzy w istocie typ prezydentury aktywnej.
15.	W zakresie władzy sądowniczej Prezydent posiada prawo łaski w stosunku do osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym, ma również prawo mianowania sędziów sądów powszechnych,
Federalnego Trybunału Administracyjnego i Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na wniosek
rządu federalnego. Zob. M. Daniłowicz, Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych
państwach świata…, s. 89.
16. P. Sarnecki, System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999, s. 45.
17.	
Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii, art. 65 ust. 1, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
konst/austria.html, pobrano: 20.08.2018.
18.	Konstytucja V Republiki czyni urząd Prezydenta kluczowym pośród innych organów władzy. Jest
on nie tylko arbitrem życia politycznego i gwarantem trwałości państwa, ale także jednoosobowym reprezentantem suwerena, czyli ludu francuskiego. Prezydent czuwa nad respektowaniem
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Nieprecyzyjność zapisów sprawia, że kształtowanie pozycji prezydenta zależy od osoby
sprawującej urząd oraz od ogólnej sytuacji politycznej19. Pozycję prezydenta wzmacnia fakt, że jest on politycznie nieodpowiedzialny – swój urząd sprawuje przez 5 lat
i nie może być odwołany przed upływem kadencji. Jedynie może być pociągany do
odpowiedzialności karnej w przypadku zdrady stanu20. W pewnych okolicznościach
głowa państwa przyjmuje niektóre kompetencje szefa rządu, lub pozostaje jedynie
arbitrem, który obserwuje rozwój wydarzeń i wkracza wtedy, kiedy jest to konieczne21.
Prezydent może aktywnie współpracować z rządem. W związku z tym można
mówić o istnieniu dwóch szefów władzy wykonawczej: prezydenta i premiera. Z pewnością prezydent ma ogromny wpływ na kreowanie polityki rządu, gdyż przewodniczy obradom Rady Ministrów. Powoduje to, że spoczywa na nim podejmowanie
podstawowych decyzji politycznych. Prezydent podpisuje ordonanse (dekrety z mocą
ustawy) oraz dekrety wydawane przez rząd, poza tym wiele jego aktów nie wymaga
kontrasygnaty premiera, ani ministrów. Należy to do jego uprawnień osobistych,
obejmujących – zgodnie z zapisami w konstytucji – prawo nominacji premiera, trzech
członków Rady Konstytucyjnej oraz powoływania jej przewodniczącego. Prezydent
zwołuje jej posiedzenia, odwołuje się do społeczeństwa w drodze referendum, ma
prawo rozwiązania Zgromadzenia Narodowego oraz kierowania orędzia do parlamentu. Funkcje kreacyjne prezydenta pozwalają mu decydować o wyborze ludzi
na najważniejsze stanowiska w państwie (cywilne i wojskowe). Dzięki temu może

zasad konstytucji oraz regularnym funkcjonowaniem władz publicznych; Zob. także: W. Skrzydło,
Konstytucja Republiki Francuskiej, Warszawa 2005, s. 23.
19.	Aktywność Prezydenta, jako arbitra politycznego, może przybierać bardzo różne formy. Każda
z nich służy w określony sposób oddziaływaniu na opinię publiczną oraz inne władze państwowe.
Profesor Paweł Sarnecki wymienia wśród tych działań: przemówienia z okazji świąt narodowych,
wywiady, informacje o pewnych posunięciach, listy kierowane do pewnych władz itd. Politycznej
poprawności nie narusza także uczestniczenie Prezydenta w kampanii wyborczej do parlamentu,
opowiadanie się za określoną partią polityczną, jak również zaangażowanie w referendum. Prezydenci nie stronią również przed publicznym wyjaśnianiem swojej konstytucyjnej roli oraz wizją
własnej prezydentury i pozycji ustrojowej. To wszystko służy budowaniu określonego wizerunku
Prezydenta, jako politycznego arbitra, P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych,
Kraków 2003, s. 252 - 297.
20.	W. Skrzydło, Ustrój polityczny Republiki Francuskiej [w:] W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, Lublin 2000, s. 156.
21. E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000, s. 12–13.
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on istotnie wpływać na tworzenie polityki państwa22. W stosunku do parlamentu
prezydent zachowuje prawo rozpisania przedterminowych wyborów i skrócenia kadencji Zgromadzenia Narodowego23. Może również wyłączyć parlament z procesu
ustawodawczego poprzez rozpisanie referendum, ma również prawo wnioskowania
do Rady Konstytucyjnej o zbadanie zgodności aktu prawnego z ustawą zasadniczą
oraz prawo veta ustawodawczego24.
Oprócz wymienionych kompetencji, prezydent dysponuje również specjalnymi
osobistymi uprawnieniami w sytuacjach nadzwyczajnych. „Jeżeli instytucje Republiki, niepodległość państwa, jego integralność bądź wykonywanie zobowiązań międzynarodowych są zagrożone w sposób poważny i bezpośredni, oraz gdy regularne
funkcjonowanie określonych w konstytucji władz publicznych zostało przerwane,
Prezydent Republiki podejmuje środki, jakich wymagają okoliczności, po oficjalnej
konsultacji premiera, przewodniczących izb i Rady Konstytucyjnej”25.
Podsumowując należy podkreślić, że prezydent w V Republice Francuskiej odgrywa
kluczową rolę, mając pełną kontrolę nad działalnością rządu, realizując ją poprzez
przewodniczenie posiedzeniom Rady Ministrów i podpisując ordonanse i dekrety26.
W modelu prezydentury włoskiej należy podkreślić, iż głowa państwa zajmuje pozycję nadrzędną w stosunku do władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Jest on koordynatorem wszelkich działań, kontrolując je i pozostając poza układami
politycznymi, reprezentuje jedność i ciągłość organizacji państwowej. Prawo do rozwiązania parlamentu, w momencie gdy nie jest on w stanie wyłonić sprawnej egzekutywy,
jest logiczną konsekwencją tej roli. Prezydent mianuje Prezesa Rady Ministrów, który
ubiega się następnie o zaufanie Izby Deputowanych i Senatu. Prezydentowi przysługuje
również wiele uprawnień z pogranicza władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądow22.	Nie wszystkie działania Prezydenta odbywają się bez kontrasygnaty członków rządu. Wymagają jej
tradycyjne kompetencje: reprezentowanie państwa za granicą, ratyfikowanie umów międzynarodowych, prawo łaski, promulgacja ustaw, zwoływanie i zamykanie nadzwyczajnej sesji parlamentu
oraz inicjatywa w zakresie zmiany konstytucji. Zob. K.. Tomaszewski, Republika Francuska w Unii
Europejskiej, Warszawa 2009, s. 23.
23.	Zgodnie z art. 12 Konstytucji Republiki Francuskiej jest to uprawnienie bez wymogu kontrasygnaty. Wymagane jest jedynie zasięgnięcie opinii premiera i przewodniczących obu izb, http://
libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja.html, pobrano: 23.08.2018.
24. Uprawnienie to wymaga jednak kontrasygnaty. Tamże, art. 10, ust.. 2.i.
25. Tamże, art. 16.
26. W. Skrzydło, Ustrój polityczny Republiki Francuskiej…, s. 158.
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niczej. Mianuje m.in. pięciu dożywotnich senatorów oraz pięciu sędziów Trybunału
Konstytucyjnego; ogłasza ustawy oraz zarządza referenda; sprawuje dowództwo sił
zbrojnych i przewodniczy Najwyższej Radzie Obrony; ratyfikuje traktaty międzynarodowe; może rozwiązywać rady regionalne, prowincjonalne i komunalne; dysponuje
prawem łaski. Wszystkie akty głowy państwa wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady
Ministrów i szefa odpowiedniego resortu27. Jeśli zaś chodzi o relację Prezydenta Włoch
z władzą wykonawczą, to głowa państwa jest uznawana za organ, który jest nadrzędnym
poza nią. Różnica pozycji i kompetencji prezydenta jak i premiera jest uwarunkowana
potrzebą współpracy i współodpowiedzialności pomiędzy nimi. Prezydent, pomimo
że samodzielnie nie sprawuje rządu, to jednak ma wpływ na działanie rządu na mocy
uwarunkowań zawartych w Konstytucji Włoch28. Wreszcie w trzeciej formie kompetencji prezydenta pozostaje relacja względem władzy sądowniczej. Mają one raczej
charakter symboliczny. Prezydent m.in. powołuje pięciu spośród piętnastu członków
składu podstawowego Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony sam podlega
jurysdykcji Trybunału w przypadku postawienia go przez izby parlamentu w stan
oskarżenia o zdradę stanu lub pogwałcenie konstytucji. W tym przypadku Trybunał
orzeka w składzie poszerzonym o szesnastu członków przydzielonych czasowo.
27.	Ważniejsze kompetencje Prezydenta Włoch wobec parlamentu, to: zarządzanie wyborów do izb
i ustalanie terminu ich pierwszego posiedzenia (art. 87 ust. 3 Konstytucji); możliwość zwołania
każdej z izb na sesję nadzwyczajną (art. 62 ust. 2); wystosowywanie orędzi do izb (art. 87 ust. 2);
upoważnienie dekretem do przedstawiania izbom projektów ustaw z inicjatywy rządu (art. 87
ust. 4); mianowanie pięciu dożywotnich senatorów (art. 59 ust. 2); rozwiązywanie izb lub jednej
z nich, z wyjątkiem ostatnich sześciu miesięcy swojego mandatu (art. 88); promulgowanie ustaw
i ogłaszanie dekretów mających moc ustawy oraz rozporządzeń; zarządzanie referendum ludowego
uchylającego i konstytucyjnego (art. 87); weto zawieszające wobec uchwalonych ustaw przed
ich promulgowaniem. Zob. I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Włoskiej, [w:] J. Osiński (red.),
Prezydent w państwach współczesnych…, s. 742-745; W. Orłowski, W. Skrzydło, Ustrój polityczny
Republiki Włoskiej, [w:] W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych…, s. 86 – 87.
28.	Najważniejsze uprawnienia Prezydenta Włoch wobec władzy wykonawczej, to: mianowanie
premiera i na jego wniosek ministrów (art. 92 ust. 2); mianowanie funkcjonariuszy państwa
wskazanych przez ustawę (art. 87 ust. 7); ratyfikowanie traktatów międzynarodowych (art. 80) po
uprzednim, jeśli to jest wymagane, upoważnieniu izb (art. 87 ust. 8); przewodniczenie Najwyższej
Radzie Obrony i ogłaszanie stanu wojny uchwalonego przez izby (art. 87 ust. 9); zwierzchnictwo
sił zbrojnych (art. 87 ust. 9); rozwiązywanie, w przypadkach określonych w konstytucji, rad regionalnych w drodze umotywowanego dekretu (art. 126 ust. 4). Zob. I. Bokszczanin, Prezydent
Republiki Włoskiej…, s. 746-748.
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Prezydent posiada prawo przewodniczenia Najwyższej Radzie Sądownictwa29,
która jest naczelnym organem zarządzającym wymiarem sprawiedliwości i organem
samorządowym środowiska sędziowskiego, ponadto pretenduje do roli organu reprezentacji, również politycznej, całej władzy sądowej Włoch. Prezydent dysponuje
pewnymi uprawnieniami wobec Rady wymagającymi kontrasygnaty, takimi jak: akt
rozwiązania Rady, wysyłanie orędzi do Rady czy wydawanie dekretów nominacyjnych
sędziom na wniosek Rady. Z drugiej strony prezydentowi przysługują uprawnienia
z tytułu przewodniczenia Radzie. Do tej grupy należą akty wydawane przez prezydenta
jako przewodniczącego ciała kolegialnego, niewymagające zatem kontrasygnaty30.
Prezydent we Włoszech dysponuje prawem łaski, decyduje w sprawach amnestii
oraz ułaskawień (art. 87 ust. 11 konstytucji)31. Jak można zauważyć, grupa uprawnień
w stosunku do sądów jest znacznie skromniejsza niż pozostałe kompetencje.
Na podstawie charakterystyki uprawnień prezydenta warto podkreślić, że do realnego zakresu władzy głowy państwa we Włoszech należą tylko: reprezentowanie
państwa, utrzymywanie jedności narodowej i pełnienie roli strażnika konstytucji.
W dalszych rozważaniach warto posłużyć się przykładami uprawnień prezydentów
w wybranych państwach Europy Środkowo – Wschodniej na przykładzie Republiki
Słowackiej, Węgier i Republiki Litewskiej. Natomiast w drugim rozdziale szczegółowo
zostaną omówione i porównane kompetencje prezydentów Polski i Ukrainy.
W pierwszym z wymienionych państw warto ukazać kompetencje Prezydenta
Słowacji odnoszące się do parlamentu. Przede wszystkim zwołuje ustawodawcze
posiedzenie Rady Narodowej Republiki Słowackiej32. Posiedzenie to ma być zwołane
ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów. Jeżeli prezydent nie podjąłby jednak

29.	Zob.: Konstytucja Republiki Włoskiej, art. 87 ust. 10 oraz art. 104 ust. 2., http://libr.sejm.gov.pl/
tek01/txt/konst/wlochy.html, pobrano: 21.08.2018.
30. I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Włoskie…, s. 749.
31.	O ile o stosowaniu prawa łaski i łagodzenia kary decyduje sam Prezydent na mocy wspomnianego
art. 87 ust. 11 Konstytucji, o tyle prawo decydowania o amnestii i abolicji wymaga uprzedniego
upoważnienia ustawowego izb (art. 79). Jednak i w tym przypadku pozostawia się Prezydentowi
znaczny margines dyskrecjonalności działania – za taką interpretacją przemawia m.in. orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Włoskiej…, s. 749.
32.	Zob. Konstytucja Republiki Słowackiej, art. 102 ust. 1 pkt c, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
slowacja.html, pobrano: 21.08.2018.
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decyzji w tej kwestii, wówczas parlament zbiera się z mocy przepisu konstytucyjnego
trzydziestego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych33.
Bardzo ważnym uprawnieniem Prezydenta Republiki Słowackiej w stosunku do
parlamentu jest prawo do jego rozwiązania przed upływem kadencji. Prezydent może
podjąć taką decyzję w przypadku, gdy w ciągu sześciu miesięcy od mianowania rządu
Rada Narodowa Republiki Słowackiej nie przyjmie jego deklaracji programowej.
Parlament może być rozwiązany także, gdy Rada Narodowa Republiki Słowackiej nie
uchwali w ciągu trzech miesięcy rządowego projektu ustawy, z którym rząd połączy
wniosek o udzielenie mu wotum zaufania. Następną przyczyną skrócenia kadencji
decyzją głowy państwa jest niemożność zebrania się parlamentu trwająca ponad trzy
miesiące, mimo że jego poprzednie posiedzenie nie zostało przerwane i chociaż był
w tym czasie powtórnie zwołany na posiedzenie lub jeżeli sesja Rady Narodowej Republiki Słowackiej została przerwana na czas dłuższy, niż zezwala ustawa zasadnicza.
Zauważyć należy, że parlament słowacki może swoją uchwałą zawiesić sesję, z tym,
że czas zawieszenia nie może przekraczać czterech miesięcy w ciągu roku. Prezydent
państwa nie może skorzystać z przedstawionych przyczyn rozwiązania parlamentu
podczas ostatnich sześciu miesięcy pełnienia swojego urzędu, a także podczas trwania
wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego. W sytuacji, gdy w głosowaniu ludowym w sprawie odwołania prezydenta wniosek ten nie zyskał wymaganego poparcia
ponad połowy wszystkich wyborców uprawnionych do głosowania, prezydent rozwiązuje parlament. Słowacka ustawa zasadnicza nie przewiduje możliwości rozwiązania
parlament, np. w przypadku nieuchwalenia ustawy budżetowej. Należy też dodać, że
do czasu nowelizacji konstytucji, która miała miejsce w roku 1999 nieprzyjęcie przez
Radę Narodową Republiki Słowackiej deklaracji programowej rządu było jedynym
powodem, dla którego głowa państwa mogła podjąć decyzję o rozwiązaniu organu
władzy ustawodawczej34.

33.	Tamże, art. 82 ust. 2; Zob. także: B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja Prezydenta w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2004, s. 211; B. Pytlik, Prezydent Republiki Słowackiej, [w:]
J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych..., s. 640 – 641.
34.	Zob. Konstytucja Republiki Słowackiej, art. 102 ust. 1 lit. e, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
slowacja.html, B. Pytlik, Prezydent Republiki Słowackiej…, s. 641-643. Prezydent nie posiada prawa
inicjatywy ustawodawczej, która przysługuje jedynie komisjom parlamentarnym, deputowanym
oraz rządowi.
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Jeśli chodzi o kompetencje głowy państwa w stosunku do rządu, warto podkreślić,
że porządkują one wzajemne relacje prezydenta i rządu. Mianuje on przewodniczącego rządu oraz jego pozostałych członków. Na gruncie Konstytucji prezydent mianuje przewodniczącego rządu (art. 110 ust. 1), na jego wniosek mianuje pozostałych
członków rządu, powierza im kierowanie ministerstwami (art. 111) i odbiera od nich
przysięgę (art. 112). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 110 ust. 2 prezydent może
mianować przewodniczącym rządu każdego obywatela państwa, który dysponuje
biernym prawem wyborczym do Rady Narodowej Republiki Słowackiej35.
W praktyce ustrojowej utarł się zwyczaj, że partia lub koalicja stronnictw, która
ma parlamentarną większość wysuwa kandydata na przewodniczącego rządu, a rola
prezydenta w tworzeniu rządu ma bardziej charakter mediacyjny i wspomagający. Według konstytucji wyłącznie do premiera należy wnioskowanie o mianowanie członków
rządu36. Prezydent może także odwołać rząd w sytuacji, kiedy Rada Narodowa Republiki Słowackiej wyraziłaby rządowi wotum nieufności lub odrzuciła jego wniosek
o wotum zaufania lub jeśli parlament wyrazi wotum nieufności premierowi. Prezydent
odwołuje także członków rządu, którym parlament wyrazi wotum nieufności. W tej
kwestii działania prezydenta są o charakterze formalnym, gdyż w rzeczywistości
odwołując rząd czy ministrów staje się jedynie wykonawcą decyzji Rada Narodowej37.
W stosunku do władzy sądowniczej do prezydenta należy mianowanie i odwoływanie sędziów:
– mianuje i odwołuje sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej;
– przyjmuje ślubowania od sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej
i od prokuratora generalnego;
– mianuje i odwołuje sędziów, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu
Najwyższego Republiki Słowackiej, prokuratora generalnego i trzech członków
Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej;
– przyjmuje ślubowanie od sędziów.
35. Zob. B. Pytlik, Prezydent Republiki Słowackiej…, s. 644-646.
36.	B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej…,
s. 244.
37.	Tamże, s. 251; Zob. Konstytucja Republiki Słowacji, art. 115 ust. oraz art. 116 ust. 6, http://libr.
sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html.
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Do głowy państwa należy również mianowanie i odwoływanie sędziów sądów powszechnych na wniosek Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej38. Prezydent Słowacji dysponuje uprawnieniami pozwalającymi mu uruchomić kontrolę praworządności
aktów prawnych i działań innych organów, np. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawach należących do kognicji Sądu Konstytucyjnego39.
Podsumowując należy zwrócić uwagę na inne kompetencje Prezydenta Republiki
Słowackiej, np. związane z prowadzeniem polityki zagranicznej państwa. W tym zakresie Konstytucja Słowacji powierza prezydentowi zawieranie i ratyfikowanie umów
międzynarodowych (art. 102 ust. 1 lit. a). Działania te podlegają kontroli parlamentu.
Wszelkie decyzje głowy państwa zawarte w wydanych przez niego aktach urzędowych,
a dotyczące tej ostatniej kompetencji wymagają dla swej ważności kontrasygnaty
przewodniczącego rządu lub upoważnionego przez niego ministra40. Wymienić należy
również kompetencje prezydenta związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
Jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, wypowiada wojnę na podstawie decyzji Rady
Narodowej, zarządza on na wniosek rządu, stan wojenny oraz stan wyjątkowy41.
Analizując kompetencje Prezydenta Węgier, należy przede wszystkim posłużyć się
tradycyjną klasyfikacją podmiotowo-przedmiotową, uwzględniając uprawnienia do
parlamentu, rządu, władzy sądowniczej, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
inne uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji42. Odnosząc się do kompetencji
wobec parlamentu można wymienić:
– zarządzanie wyborów powszechnych do Zgromadzenia Krajowego, a także samorządów lokalnych;
– zwoływanie pierwszego konstytucyjnego Zgromadzenia Krajowego w terminie
jednego miesiąca od wyborów;
– posiadanie prawa inicjatywy ustawodawczej oraz prawa veta ustawodawczego;
–d
 ysponowanie prawem skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego;

38. Tamże, art. 102 ust. 1 lit. s, t oraz art. 145 ust. 1.
39.	B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej…,
s. 263.
40. Zob. B. Pytlik, Prezydent Republiki Słowackiej…, s. 649-652.
41.	Konstytucji Republiki Słowacji, art. 102 ust. 1 lit. k, l oraz m, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
konst/slowacja.html, pobrano: 21.08.2018.
42.	B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny Węgier, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy
polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005, s. 597.
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– posiadanie prawa wystąpienia z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej lub
posiedzenia nadzwyczajnego jeden raz podczas danej;
– może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe (jeżeli w ciągu 12 miesięcy Zgromadzenie Narodowe w 4 wypadkach uchwali wotum nieufności do rządu lub gdy po
ustaniu pełnomocnictw rządu Zgromadzenie Narodowe nie dokona wyboru na
premiera osoby proponowanej przez prezydenta państwa w ciągu 40 dni, licząc
od przedstawienia pierwszego wniosku osobowego w tej sprawie);
– może występować z inicjatywą zwołania referendum ogólnokrajowego
– jeden raz podczas danej sesji prezydent może odroczyć posiedzenie Zgromadzenia Krajowego najdłużej na 30 dni43.
W stosunkach między prezydentem a rządem do kompetencji głowy państwa należy powierzenie przyszłemu premierowi misji utworzenia rządu po konsultacjach
ze stronnictwami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie. Z kolei na wniosek premiera prezydent powołuje oraz odwołuje ministrów44. W relacjach z rządem
Prezydent Węgier ma mały zakres kompetencji. Jego pozycję wyznacza instytucja
kontrasygnaty45 dokonywana przez premiera lub właściwego ministra. Obowiązuje
ona w przypadku zawierania umów międzynarodowych, mianowania ambasadorów,
odwoływania sekretarzy stanu, prezesów i wiceprezesów Węgierskiego Banku Narodowego, profesorów i rektorów uniwersytetów, mianowania i awansowania generałów,
zatwierdzania na urząd Prezesa Węgierskiej Akademii Nauk, nadawania określonych
ustawą tytułów, orderów i odznaczeń oraz zezwalania na ich noszenie, stosowania
prawa łaski, decydowania w sprawach obywatelstwa oraz we wszystkich innych sprawach, które odrębne ustawy zaliczają do zakresu jego kompetencji46.
Podobnie w kompetencjach wobec władzy sądowniczej prezydent nie ma szerokich
prerogatyw. W sądownictwie węgierskim wyróżnia się Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, Sąd Stołeczny oraz sądy wojewódzkie, miejscowe i sądy pracy. Prezydent Węgier
43.	Konstytucja Republiki Węgierskiej, art. 9 ust. 3, Konstytucja Republiki Węgierskiej, http://libr.sejm.
gov.pl/tek01/txt/konst/wegry.html, pobrano: 21.08.2018; Zob. także: B. Pytlik, Prezydent Republiki
Węgierskiej, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych…, s. 713–718.
44. Tamże, s. 715.
45.	Spod wymogu kontrasygnaty wyłączone zostały akty dotyczące: reprezentowania państwa na
zewnątrz, zarządzania wyborów, uczestnictwa w obradach Zgromadzenia i stawiania wniosków
w sprawie wydania przez niego zarządzeń, inicjatywa ustawodawcza i inicjowanie referendum.
Zob. B. Dziemidok–Olszewska, System polityczny Węgier…, s. 598.
46. B. Pytlik, Prezydent Republiki Węgierskiej…, s. 715–716.
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posiada prawo mianowania sędziów zawodowych, natomiast na wniosek Prezydenta
Zgromadzenie Krajowe wybiera prezesa Sądu Najwyższego, prokuratora generalnego.
Prezydent mianuje, na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego, wiceprezesów tego sądu47.
Prezydent może skorzystać z przyznanego mu przez konstytucję prawa łaski, które
powszechnie uznaje się za zwyczajowe uprawnienie głowy państwa, zarówno w republikańskiej, jak i monarchicznej formie państwa48.
Przy zachowaniu podziału władzy ustawa zasadnicza dopuszcza lub zobowiązuje
prezydenta, parlament oraz rząd, aby w sytuacjach mogących stanowić zagrożenie
dla prawidłowego funkcjonowanie systemu politycznego państwa dokonywać wzajemnej ingerencji w posiadane kompetencje. Analizując przepisy konstytucji i ustaw,
kompetencje prezydenta można sprowadzić do czterech grup problemowych49.
Jeśli chodzi o inne kompetencje prezydenta warto podkreślić, iż w zakresie spraw
zagranicznych posiada uprawnienie do zawierania umów międzynarodowych, mianowania ambasadorów. Pełni także funkcję naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz
prawo mianowania i awansowania generałów. Ponadto przewodniczy Radzie Obrony.
Ma prawo ogłoszenia stanu wojny, stanu wyjątkowego, ale tylko wówczas, gdy Zgromadzenie Krajowe nie jest w stanie działać.
Na podstawie omówionych uprawnień Prezydenta Węgier nasuwa się spostrzeżenie,
iż nie posiada on szerokiego zakresu kompetencji. Słusznie zauważył W. Orłowski, że
jest on ,,najsłabszą głową państwa wśród państw Europy Środkowej”50.
Inaczej wyglądają kompetencje Prezydenta Litwy w relacjach z Sejmem, rządem,
władzą sądowniczą oraz w dziedzinie obronności i polityki zagranicznej.
Uprawnienia Prezydenta Liwy w stosunku do parlamentu polegają głównie na:
zarządzaniu wyborów, zwoływaniu posiedzeń, rozwiązywaniu Sejmu. Jeśli chodzi
o pierwszą z wymienionych kompetencji, to zgodnie z art.84 pkt 20 Konstytucji Litwy, prezydent zarządza wybory zwyczajne oraz wybory przedterminowe do Sejmu.
Wybory zwyczajne są przeprowadzane nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Sejmu. Muszą się odbyć nie później niż
47. B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo…, s. 260–261.
48. B. Pytlik, Prezydent Republiki Węgierskiej…, s. 717.
49.	W. Kręcisz, Republika Litewska, [w:] E. Gudlewicz (red), Ustroje państw współczesnych, T. 2., Lublin
2002, s. 123.
50.	W. Orłowski, Republika Węgierska, [w:] E. Gudlewicz (red), Ustroje państw współczesnych…,
s. 304.
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ciągu trzech miesięcy od podjęcia przez prezydenta decyzji o ich przeprowadzeniu
(art. 58 ust. 4). Prezydent zwołuje pierwsze po wyborach posiedzenie, które musi się
odbyć nie później niż w ciągu 15 dni po wyborach. Jeśli nie zwoła tego posiedzenia,
wówczas parlament zbiera się z mocy prawa po upływie 15-dniowego terminu (art.
65). Głowa państwa ma również prawo zwoływania sesji nadzwyczajnej Sejmu do
zatwierdzenia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego (art. 64
ust. 2). Posiada inicjatywę ustawodawczą. Jego wpływ polega na podpisywaniu ustaw
uchwalonych, na ich urzędowym opublikowaniu oraz występowaniu z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm51.
Uprawnienia prezydenta w stosunku do rządu wynikają z art. 96 Konstytucji, który
stanowi, że rząd ponosi odpowiedzialność przed Sejmem, a ministrowie przed Sejmem i prezydentem republiki, a bezpośrednio podlegają Prezesowi Rady Ministrów.
Stąd bezpośrednio wynika, że rząd ponosi solidarną odpowiedzialność jedynie przed
parlamentem, a odpowiedzialność indywidualną także przed prezydentem52.
Konstytucja Litwy stanowi, że premiera powołuje prezydent za zgodą Sejmu (art.
92 ust. 1). Po uzyskaniu akceptacji Sejmu mianuje Prezesa Rady Ministrów, powierzając mu tworzenie rządu. Po tym akcie prezydent, na wniosek premiera mianuje
ministrów. Cały rząd musi być zaaprobowany przez prezydenta. Jeżeli prezydent
odmówi mianowania określonej osoby na stanowisko ministra, premier przedstawia nowego kandydata. Dokonano tutaj rozdziału procesu powołania prezesa Rady
Ministrów od powołania ministrów. Gwarantem tak podjętych decyzji personalnych
jest głowa państwa53.
Kolejnym uprawnieniem jest przyjmowanie dymisji od rządu oraz powierzenie mu
pełnienia obowiązków do czasu powołania nowego rządu, bądź zlecanie jednemu
z ministrów pełnienia obowiązków Prezesa Rady Ministrów. Przyjmuje także dymisje
ministrów i może im zlecić pełnienie dalszych obowiązków do chwili wyłonienia
następcy. W tej kwestii prezydent nie potrzebuje zgody Sejmu. Prezes Rady Ministrów
oraz poszczególni ministrowie ponoszą odpowiedzialność za działania prezydenta
poprzez instytucję kontrasygnaty. Wymagana jest ona przy akredytacji dyplomatów,
51.	J. Zieliński, Prezydent Republiki Litewskiej, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych…, s. 385-388. Zob. także: M. Podolak, P. Pochodyła, System polityczny Litwy, [w:] W. Sokół,
M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europu Środkowej i Wschodniej…, s. 338–341; B.
Dziemidok-Olszewska, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 213.
52. B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo…, s. 239–240.
53. Tamże, s. 247; Zob: J. Zieliński, Prezydent Republiki Litewskiej…, s. 389.
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mianowaniu przedstawicieli dyplomatycznych, nadawaniu stopni dyplomatycznych,
nadawaniu najwyższych stopni wojskowych, wprowadzaniu stanu wyjątkowego oraz
nadawaniu obywatelstwa54.
W zakresie wymiaru sprawiedliwości prezydent występuje z wnioskiem do Sejmu
o powołanie lub odwołanie sędziów Sądu Najwyższego, a spośród nich przewodniczącego. Mianuje sędziów i przewodniczącego Sądu Administracyjnego, za zgodą Sejmu.
Prezydent przedstawia Sejmowi kandydatury trzech sędziów Sądu Konstytucyjnego,
a po dokonaniu nominacji wszystkich sędziów przedstawia Sejmowi spośród nich
kandydaturę przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego, którego mianuje Sejm. Ponadto mianuje sędziów sądów okręgowych, gminnych i sądów szczególnych oraz mianuje
ich przewodniczących. Prezydent stoi na straży nietykalności sędziów – w okresie
między sesjami parlamentu, sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej
lub aresztowany za zgodą prezydenta. W sprawach nominacji sędziów, ich awansów
czy też zwolnienia z funkcji sędziego, prezydent zasięga opinii organu sędziowskiego.
Prezydent Republiki Litewskiej posiada prawo łaski (art. 84 ust. 23).
Do uprawnień prezydenta w zakresie polityki zagranicznej należy:
– rozstrzyganie ważniejszych problemów polityki zagranicznej i prowadzenie jej
wraz z rządem;
– mianowanie i odwoływanie przedstawicieli dyplomatycznych;
– przyjmowanie listów uwierzytelniających;
– odwoływanie akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych
państw;
– nadawanie najwyższych stopni dyplomatycznych.
Wymienione kompetencje są wykonywane na wniosek rządu i przy kontrasygnacie
premiera i właściwego ministra. Podpisuje także umowy międzynarodowe i przedkłada je Sejmowi do ratyfikacji55.
W dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju prezydent jest
naczelnym wodzem sił zbrojnych (art. 140), kieruje Radą Obrony Państwa. podejmuje
decyzje w sprawach obrony przed zbrojną agresją, wprowadzania stanu wojennego
oraz mobilizacji. Podjęte decyzje przedkłada do zatwierdzenia Sejmowi. Decyduje
również o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w okresie między sesjami Sejmu oraz
54.	J. Sobczak, Wybory prezydenckie na Litwie (25 II 1993), [w:] S. Zyborowicz (red), Polska i państwa
sąsiedzkie, wybory prezydenckie i parlamentarne 1993-1995, Poznań 1997, s. 51.
55.	Konstytucja Republiki Litewskiej, art. 84 ust. 1, 2 i 3, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/litwa-a.
html, pobrano: 21.08.2018.

157

Metody zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej na przykładzie…

w przypadkach niecierpiących zwłoki, przedkładając Sejmowi do zatwierdzenia. Do
kompetencji prezydenta należy również nadawanie stopni wojskowych po kontrasygnacie premiera lub odnośnego ministra56.
Poniższa tabela ukazuje uprawnienia konstytucyjno-prawne prezydentów w omawianych państwach.
Tabela 1. Wybrane kompetencje prezydenta w omawianych państwach
PAŃSTWA
L.p.

1.

Wybrane
kompetencje
Zarządzanie
wyborów par-

Europa Zachodnia

Europa
Środkowo-Wschodnia

Austria

Francja

Włochy

Węgry

Litwa

Słowacja

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie (tylko na
wniosek
rządu
art. 29)

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie
(jedynie
w okrenie
sie referendum
art. 11)

tak

tak

nie

lamentarnych
2.

Zarządzanie
referendum
Zwoływanie

3.

nadzwyczajnych sesji
parlamentu

4.

Rozwiązywanie parlamentu

5.

Posiadanie
prawa inicjatywy ustawodawczej

56. Tamże, art. 84 ust. 14,15 i 16.
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PAŃSTWA
L.p.

Wybrane
kompetencje

Europa Zachodnia

Europa
Środkowo-Wschodnia

Austria

Francja

Włochy

Węgry

Litwa

Słowacja

nie

tak

tak

tak

tak

tak

–

–

–

tak

tak

nie

8.

Posiadanie
możliwości
zaskarżenia
ustawy do
Trybunału/
Sądu Konstytucyjnego

nie

tak

tak

tak

tak

tak

9.

Posiadanie
uprawnień
nadzwyczajnych, jeśli
parlament nie
może się
zebrać

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

Dysponowa6.

nie prawem
weta ustawodawczego1
Przesyłanie

7.

ustawy do
Trybunału/
Sądu Konstytucyjnego

10.

Posiadanie
uprawnień
nadzwyczajnych w innych
przypadkach

159

Metody zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej na przykładzie…

PAŃSTWA
L.p.
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Wybrane
kompetencje

Europa Zachodnia

Europa
Środkowo-Wschodnia

Austria

Francja

Włochy

Węgry

Litwa

Słowacja

11.

Możliwość
wygłaszania
orędzia

tak

tak

tak

tak

tak

nie

12.

Możliwość
inicjowania
poprawek do
konstytucji

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie
(podpisuje
dekrety
z mocą
ustawy
i dekrety ustawodawcze)

nie

tak

nie

–

tak

–

tak

13.

Możliwość
wydawania
dekretów

nie

nie
(podpisuje
ordonanse
i dekrety RM)

14.

Uczestniczenie
w obradach
nie
parlamentu

tak
(przed
kongresem)

15.

Możliwość
przesyłania
stanowiska/
informacji do
parlamentu

–

–

tak

tak

tak

tak
(składa
sprawozdania)

16.

Powoływanie
i mianowanie
premiera

tak

tak

tak

nie

tak

tak
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PAŃSTWA
L.p.

Wybrane
kompetencje

Europa Zachodnia

Europa
Środkowo-Wschodnia

Austria

Francja

Włochy

Węgry

Litwa

Słowacja

17.

Powoływanie
i mianowanie
ministrów

tak

tak

tak

tak

tak

tak

18.

Powoływanie
i mianowanie
wyższych
urzędników

tak

tak

tak

tak

tak

tak

19.

Możliwość
zwoływania
posiedzeń
rządu

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

–

nie

tak

tak

tak (na
wniosek

tak

nie

tak

nie

nie

nie

tak

tak (na
wniosek

nie

nie

tak

tak

tak

tak

Uczestnictwo
20.

21.

w posiedzeniach rządu
Powoływanie
szefa/prezesa
banku central-

PRM)

nego

22.

23.

Powoływanie
Trybunału/
Sądu Konstytucyjnego
Powoływanie
Sądu Najwyż-

tak

nie

tak

tak (na
wniosek
NRS)

szego

24.

Powoływanie
sędziów

tak

tak (na
wniosek
NRS)

NRS)

tak
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PAŃSTWA
L.p.

Wybrane
kompetencje

Europa
Środkowo-Wschodnia

Europa Zachodnia
Austria

Francja

Włochy

Węgry

Litwa

Słowacja

nie

tak

tak

25.

Powoływanie
Prokuratora
Generalnego

tak

tak

tak
(wybór
przez
NRS)

26.

Powoływanie
Narodowej
Rady Bezpieczeństwa

nie

–

–

–

–

–

nie

tak

tak

tak

tak

nie

27.

Przewodniczenie Narodowej
Radzie bezpieczeństwa

28

Jest głównodowodzącym
sił zbrojnych

tak

tak

tak

tak

tak

tak

29.

Mianowanie
na najwyższe
stanowiska
w armii

tak

tak

tak

tak

tak

tak

30.

Mianowanie
na najwyższe
stopnie wojskowe

nie

tak

tak

tak

tak

tak

Uwaga: Nieopisane w rubryce pozycje oznaczają, że w danym państwie nie ma regulacji
konstytucyjno-prawnej ani praktyki ustrojowej w omawianej kwestii.
Źródło: I. Bokszczanin (Francja, Włochy), J. Zielińskiego (Litwa), A. Mirska (Austria),
B. Pytlika (Słowacja, Węgry), [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych...,
s. 763-775 oraz przepisy konstytucyjne wymienionych państw.
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Streszczenie
Konstytucyjno-prawne kompetencje i uprawnienia głów wybranych państw współczesnych
Artykuł omawia system sprawowania władzy przez prezydentów niektórych państw
Europy Środkowo – Wschodniej i nakreśla sposób wykorzystania kompetencji nadanych im prawnie. Prezydenci w różnych państwach wskazanych w artykule posiadają
odmienne kompetencje, a sposób ich wykorzystania zasadniczo się różni.
Słowa kluczowe: Prezydent, praktyka ustrojowa, ustawa zasadnicza.

Summary
Constitutional and legal competences and powers of heads in selected modern
states
The article describes the system of exercising power by the presidents of some Central
and Eastern European countries and outlines how to use the competences granted
to them legally. Presidents of various countries described in the article have different
competences. What is also different is the way they are used.
Keywords: President, the political practice, constitution.
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SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Oblicza patriotyzmu w Polsce
i na świecie – historia i współczesność”
– Iwonicz- Zdrój 1.06.2018 r.
Jacek Cheda1
W dniu 1 czerwca 2018 r. w Iwoniczu-Zdroju odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność” zorganizowana przez Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, Zespół
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury
w Iwoniczu Zdroju. Konferencję otworzył dr Waldemar Basak – Prezes Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego, który przywitał zaproszonych gości,
odniósł się do celu konferencji. Następnie mgr Jan Barsznica przybliżył zebranym
postać dra Józefa Aleksiewicza. Referat wprowadzający pt. Wychowanie narodowe
i patriotyczne w polskich szkołach ludowych (elementarnych) w Galicji wygłosił prof.
dr hab. Roman Pelczar z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W wystąpieniu
zaprezentował najważniejsze i najpowszechniejsze formy wychowania narodowego
i patriotycznego realizowane w galicyjskich szkołach elementarnych. Odniósł się do
źródeł archiwalnych, pamiętników oraz literatury naukowej. Prelegent dowiódł, że
najczęściej spotykanym sposobem na podtrzymywanie ducha polskości w Galicji na
obszarze zaboru austriackiego było nauczanie języka polskiego, a także lekcje historii.
Wskazał, że od II poł. XIX wieku patriotyzmu uczono także poprzez uroczystości
o charakterze narodowym. Podkreślił, że kształtowanie postaw patriotyzmu było
zasługą wielu polskich nauczycieli.
Po referacie wprowadzającym głos zabrali zaproszeni goście, wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk, burmistrz Witold Kocaj oraz ks. Bogdan Nitka. Następnie Jerzy
Urbanik Komandor ze Stowarzyszenia Kapituły Konfraterni Mazowieckiej Odznaki
Św. Floriana Mazovia, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw
człowieka oraz wspieranie i tworzenie inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości,
wręczył złote odznaki: dr Waldemarowi Basakowi i mgr Waldemarowi Janosiewiczowi. Dr Waldemar Basak Prezes Zarządu KTNIO wręczył Odznaki za Zasługi dla
1. Dr Jacek Cheda, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
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Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego, w stopniu srebrnym: prof. dr
hab. Romanowi Pelczarowi i dr Jackowi Chedzie i w stopniu brązowym: Panu Rafałowi Barskiemu z Wydawnictwa Ruthenus i Waldemarowi Janosiewiczowi. Ostatnim
punktem pierwszej części konferencji było uroczyste zakończenie VI Rajdu im. dra
Józefa Aleksiewicza, w którym wzięli udział uczniowie szkół z powiatu krośnieńskiego.
Po przerwie kawowej rozpoczęły się obrady plenarne. Moderatorem tej części konferencji została dr inż. Alina Basak (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu). Jako
pierwsi głos zabrali dr hab. Edmund Juśko (KUL Jana Pawła II), dr hab. Andrzej
Niedojadło (Tarnowska Szkoła Wyższa), którzy wygłosili referat pt. Akcje i działalność charytatywna w szkołach powszechnych w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach
1918-1926 przejawem wychowania patriotycznego w II RP. Dowiedli, iż kwesty i zbiórki
pieniężne o zakresie regionalnym na terenie OSK miały charakter zróżnicowany.
Dominującymi i powszechnie występującymi były zbiórki związane z odbudową
czy obroną państwa polskiego, cechujące się dużą ofiarnością dzieci i młodzieży wypływającą z postawy patriotycznej. Zauważyli, że nie skąpiono również pieniędzy na
pomoc Polakom zamieszkującym kresy zachodnie i wschodnie, czy też innym narodom znajdującym się w potrzebie. Starano się przychodzić z pomocą w zachowaniu
trwałej pamięci pamiątek związanych z poległymi w I wojnie światowej żołnierzami,
z wybitnymi postaciami polskiej literatury czy budową instytucji pożytku publicznego. Działalność charytatywna stanowiła jeden z najważniejszych kanonów polskiego
systemu wychowawczego w narodowym modelu wychowawczym. Podkreślili, że
do głównej działalności i akcji charytatywnych w latach 1918 - 1926 należały kwesty pieniężne oraz zbiorki odzieży, butów, dożywianie i przekazywanie darmowych
podręczników. Były one kontynuowane do wybuchu wojny w 1939 r. Mgr Emilia
Szczęsna (KTNiO) wystąpieniem pt. Kobiece oblicze patriotyzmu na ziemiach polskich
w okresie zaborów dowiodła, iż w czasie zniewolenia Królestwa Polskiego przez zaborców kobiece oblicze patriotyzmu przejawiało się we wszystkich dziedzinach, z którymi
kobiety miały do czynienia. Najkrótszym i najbardziej trafnym streszczeniem roli
kobiety w walce o niepodległość jest triada: matka – wychowawczyni – bojowniczka.
Prelegentka zauważyła, że kobiety były przede wszystkim matkami, które w obronie
tożsamości narodowej swoją działalność skutecznie realizowały w domach przez
nauczanie swoich dzieci i podtrzymywanie polskich tradycji. Inne stawały do walki
na polu bitwy, często w przebraniu, na równi z mężczyznami. Zakładały szpitale,
ukrywały powstańców, troszczyły się o wyżywienie dla walczących, były łączniczka170
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mi, czy konspiratorkami. Polki, które nie miały natury bojowniczki wykorzystywały
intelektualne predyspozycje do szerzenia oświaty, działały na rzecz rozwoju prasy,
która była narzędziem przekazywania patriotycznych treści wbrew cenzurze, a także
organizowały tajne spotkania, podczas których zakazana historia i literatura były
ciągle żywe. Kobiecy patriotyzm był wyrażany nawet w modzie. Zwróciła uwagę na
fakt, ze żałoba narodowa, która okryła kobiety na znak sprzeciwu wobec zaborcy, była
karana na różne sposoby. Jednak nawet uporczywe sankcje nie były w stanie złamać
kobiecej solidarności przez wiele lat. Podkreśliła, że kobiecy patriotyzm w okresie
zaborów to przede wszystkim dzielne trwanie i działanie w każdej dziedzinie życia
społecznego dla ratowania tego, co polskie. Dr Radosław Kamiński reprezentujący
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu wygłosił referat pt. Współczesny patriotyzm
i patriotyzm lokalny w świetle badań empirycznych na przykładzie Wrocławia. W wystąpieniu zauważył, ze stale pojawiające się w dyskursie publicystycznym, politycznym
i naukowym pojęcie „patriotyzm” jest jedną z podstawowych kategorii kultury polskiej
i europejskiej. Jednym z elementów kształtujących współczesny patriotyzm narodowy jest szeroko rozumiany patriotyzm lokalny. Prelegent zaprezentował badania
empiryczne dotyczące postrzegania patriotyzmu przez mieszkańców Wrocławia, ze
szczególnym uwzględnieniem patriotyzmu w wymiarze lokalnym. Badania stanowią
próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie: czym jest i jak postrzegany jest patriotyzm
u schyłku drugiej dekady XXI wieku. W kolejnym wystąpieniu pt. Patriotyzm we
współczesnej szkole w świetle badań empirycznych dr inż. Alina Basak (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) oraz mgr Dominika Kmecová MBA, Ph.D., (Prešovská
Univerzita) przedstawiły, również w oparciu o badania empiryczne, jak doniosłą rolę
w procesie budowania postaw patriotycznych odgrywa szkoła. Co ciekawe, prelegentki
omówiły powyższe zagadnienie odwołując się do badań w szkołach polskich i słowackich, co szczególnie w podsumowaniu ukazało podobieństwa i różnice w budowaniu
patriotyzmu przez szkoły w obydwu krajach. Trzy kolejne wystąpienia dotyczyły
zagadnień budowania tożsamości narodowej obywateli Rosji, Indii i krajów Bliskiego
Wschodu oraz wpływu stosunków wewnętrznych kształtowanych w tych krajach na
relacje międzynarodowe. Dr Ireneusz Maj z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wygłosił referat pt. Jak powstrzymać rosyjskiego kolosa - dylematy polskiej
polityki wschodniej w publicystyce Włodzimierza Bączkowskiego. Mgr Waldemar
Janosiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) wygłosił
referat pt. Destrukcja Bliskiego Wschodu zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa.
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Zarysował sytuację na Bliskim Wschodzie, który pozostaje od lat jednym z najbardziej niespokojnych regionów świata. Problemy związane z utrzymaniem pokoju
narosły po burzliwych wydarzeniach Arabskiej Wiosny i pojawieniu się na scenie
geopolitycznej Państwa Islamskiego. Jest ono dziś bardzo niebezpieczne nie tylko ze
względu na swą działalność militarną, ale również wyjątkowo skuteczną aktywność
propagandowo – informacyjną. Szerzenie idei dżihadu to nie tylko problem Bliskiego
Wschodu, ale całego współczesnego świata. Z kolei dr Joanna Maj z Uniwersytetu
Łódzkiego w wystąpieniu pt. Rola Indyjskiego Kongresu Narodowego w kształtowaniu
sceny politycznej współczesnych Indii przedstawiła proces kształtowania się sceny politycznej we współczesnych Indiach i roli jaką w tym procesie odgrywa Indyjski Kongres Narodowy. Omówiła również proces kształtowania się stosunków społecznych,
w tym postaw patriotycznych, będących wynikiem obecnej sytuacji politycznej w tym
kraju. Tę część konferencji zakończyła dr Grażyna Kącicka (Lwowski Uniwersytet
Narodowy im. Iwana Franki) wystąpieniem pt. Mała ojczyzna a patriotyzm lokalny.
Prelegentka przedstawiła „małą ojczyznę” jako określoną formę życia środowiska
lokalnego – utożsamianą najczęściej z rodzinnym miastem, wioską lub regionem.
Podkreśliła, że jest to przestrzeń stanowiąca najbliższe otoczenie, bezpieczna i dobrze
znana, oznaczająca miejsce zamieszkania, które kształtuje człowieka, ale też wyzwala
obowiązek uczestnictwa w działaniach na rzecz społeczności i środowiska lokalnego
oraz wpływa na rozwój patriotyzmu lokalnego i kształtowanie postaw patriotycznych.
Po tym wystąpieniu nastąpiła przerwa obiadowa, w trakcie której także doszło do
wymiany poglądów uczestników konferencji. Po jej zakończeniu obrady kontynuowano w czterech sekcjach tematycznych.
Obrady w sekcji pierwszej pod nazwą Świadomość patriotyczna w edukacji i zdrowiu
poprowadziła dr inż. Alina Basak. Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Viktar
Chechat reprezentujący Białoruski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy w Mińsku.
W wystąpieniu pt. О нeкoтopых тeндeнциях в семейнoм воспитании детей в
Беларуси dokonał oceny niektórych trendów w edukacji dzieci wychowywanych
w rodzinnych na Białorusi. Omówił metody i techniki edukacji rodzinnej dla rozwoju przyszłego dziecka w okresie prenatalnym, wczesnym dziecięcym i szkolnym.
Wskazał na metody stosowane w edukacji rodzinnej i ich powiązania z edukacją
szkolną. Przedstawił także formy edukacji dzieci wychowujących się poza rodzinami.
Mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa (KTNiO) w wystąpieniu pt. Rola podstawy
programowej z przedmiotu historia w zakresie budowania postaw patriotycznych dzieci
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i młodzieży, dokonała analizy podstawy programowej z przedmiotu historia w zakresie budowania postaw patriotycznych dzieci i młodzieży wprowadzonej w związku
z wdrożoną reformą systemu oświaty. Wskazała na te treści podstawy programowej,
które w jej ocenie wpływają na budowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. W podsumowaniu porównała obecną i poprzednią podstawą programową
z przedmiotu historia, wskazując na te ich elementy, które umożliwiały i umożliwiają
budowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Roli szkoły w budowaniu postaw
patriotycznych poświęcone było także kolejne wystąpienie mgr Justyny Syty-Kierasińskiej (KTNiO) pt. Oblicza patriotyzmu w polskich szkołach. Prelegentka omówiła
formy, w oparciu o które buduje się postawy patriotyczne w polskich szkołach. Poddała analizie ten system oraz wskazała na możliwe kierunki zmian systemu, szczególnie
po wprowadzeniu zmian w oświacie w wyniku reformy. Dr Mirosława Świtała-Cheda (Verbum Centrum Edukacyjno-Logopedyczne) wygłosiła referat pt. Kształcenie
postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Przedmiotem wystąpienia był
zakres i formy kształcenia patriotycznego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
Prelegentka poddała analizie plany dydaktyczno-wychowawcze tworzone przez nauczycieli pod kątem wymogów nowej podstawy programowej stworzonej w związku
z wprowadzeniem ośmioklasowej szkoły podstawowej. Dr Anna Lorens (KTNiO)
w wystąpieniu pt. Edukacja patriotyczna osób z głębszą niepełnosprawnością wskazała,
jak bardzo duży wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych swoich uczniów,
również uczniów z głębszą niepełnosprawnością, ma szkoła. Zauważyła, że w szkole
masowej wychowanie patriotyczne ma znaczące miejsce, natomiast w ośrodkach
edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest powszechne. Zagadnienia wychowania patriotycznego zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach zakładają, że do zadań szkoły
należy m.in. przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie
poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju. Zauważyła także, że
jednym z celów edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną jest wyposażenie
go w takie wiadomości i umiejętności, by mógł uczestniczyć w różnych formach życia
społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając
ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności. W końcowej
części wystąpienia prelegentka omówiła przykłady aktywnych działań w zakresie edukacji patriotycznej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych
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przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie. Dr Renata
Gliwa reprezentująca Uniwersytet Łódzki wygłosiła referat pt. Wpływ zaburzeń otępiennych na poczucie tożsamości narodowej. W referacie ukazała przypadki, jak przy
zmianach demencyjnych pacjenci definiują i odczuwają swój stosunek do ojczyzny.
Mgr Weronika Lorens-Rosa doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła
referat pt. Historia i zadania Nieprzetartego Szlaku. Omówiła jego genezę, wskazując
że Nieprzetarty Szlak to trwająca od 60 lat działalność Związku Harcerstwa Polskiego
na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspomniała także, że tym mianem nazywane są
drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych,
wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach
pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia bez
względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to
prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.
Po tym wystąpieniu przeprowadzono dyskusję i zakończono obrady w sekcji pierwszej
oraz zarządzono przerwę kawową.
Równolegle obrady odbywały się w sekcji drugiej pod nazwą Społeczno-polityczne
i ekonomiczne oblicza patriotyzmu. Obrady moderował dr Ireneusz Maj. Pierwsze
wystąpienie pt. Polityczne i społeczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Polsce
– spór między patriotyzmem i antypatriotyzmem wygłosił prof. nadzw. dr hab. Piotr
Solarz reprezentujący Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Głównym
celem tego wystąpienia była próba odpowiedzi na pytanie: czy przyjęcie przez Polskę
euro stanie się konfliktem politycznym i ideologicznym patriotyzmu i antypatriotyzmu? Prelegent podjął próbę odpowiedzi na kluczowe pytanie, czy wprowadzenie
euro w Polsce stawia partie polityczne i społeczeństwo wobec nowego konfliktu politycznego – patriotyzm i antypatriotyzm. Zauważył, że społecznymi konsekwencjami konfliktu politycznego wywołanego ewentualnym wprowadzeniem euro w Polsce
może być brak zaufania i niechęć do euro. Podkreślił, że wprowadzenie euro przyniesie podwyższenie cen, a co za tym idzie wpłynie niekorzystnie na społeczne nastroje wobec wspólnej waluty. Tak w uproszczeniu można zarysować społeczny odbiór
euro w Polsce, który może być wynikiem gry politycznej jaka będzie się toczyła
wokół tego ważnego problemu, a jego ideologiczny wymiar będzie następstwem
narzucenia przez część elit politycznych dyskursu patriotycznego, czy antypatriotycznego. Dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna reprezentująca Uniwersytet Łódzki
w wystąpieniu pt. Bezpieczeństwo ekologiczne jako przejaw patriotyzmu we współcze174
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snym świecie, podjęła próbę ukazania w jakim zakresie pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego można uznać z przejaw patriotyzmu, na ile troska o przyrodę może być postrzegana jako przejaw miłości do ojczyzny. Prelegentka odniosła
się do prawnych i edukacyjnych form ochrony środowiska, które mogą, a na pewno
powinny wpłynąć na budowanie postaw proekologicznych, a tym samym patriotycznych, członków każdego społeczeństwa. Podkreśliła, że troska o bezpieczeństwo
ekologiczne to bardzo ważny element systemu budowania patriotyzmu obywateli nie
tylko naszego kraju. Mgr Robert Zawisza reprezentujący Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił referat pt. Ksiądz Pułkownik Józef Panaś
– kapelan i legionista. Prelegent przedstawił życiorys Józefa Panasia, który urodził się
w dniu 25 listopada 1887 roku w Odrzykoniu pod Krosnem, w rodzinie chłopskiej.
W jego niezwykle bogatym życiorysie można wyróżnić okres nauki: szkoła w Odrzykoniu, Sanoku, Seminarium Duchownym w Przemyślu (święcenia kapłańskie w 1911
r.) oraz okres jego całkowitego oddania i zaangażowania w dzieło odzyskania niepodległości. Był jednocześnie księdzem i żołnierzem, przeszedł cały szlak bojowy z II
Brygadą Legionów. Uważał, że obowiązkiem każdego Polaka jest walczyć i bić się
o Polskę wszelkimi możliwymi sposobami i w każdej możliwej sytuacji. W tym okresie został odznaczony trzema odznaczeniami Orderu Krzyża Virtuti Militari, a przed
sądem Austro-Węgier w Marmarosz Sziget po bitwie pod Rarańczą trzykrotnie usłyszał wyrok śmierci. Ks. płk Józef Panaś jest nie tylko odrzykoński, chociaż tu się
urodził i tu dzisiaj ma swoją ulicę, ale także lwowski, krakowski, polski i ukraiński,
a nawet ogólnosłowiański. Potwierdzają to liczne awanse i nominacje, zwycięstwa
i porażki nie tylko w czasie walk u boku II Brygady Legionów Polskich, ale również
organizacja ruchu ludowego na wsiach. Współpracował z Wincentym Witosem i Zarządem Stronnictwa Ludowego, organizował liczne wiece, na których wygłaszał słynne przemowy. Wiele z wypowiedzianych przez ks. Panasia słów urzeczywistniło się
w późniejszym okresie, a zwłaszcza kiedy jesienią 1939 roku został aresztowany przez
NKWD. Do dzisiaj nie są znane szczegóły jego śmierci, ani miejsce pochówku. Ostatni raz był widziany wiosną 1940 r. w więzieniu we Lwowie. Jest kilka teorii dotyczących jego ostatnich dni, jedna z nich mówi, że był torturowany przez NKWD, a następnie wyrzucony na bruk z III piętra Gmachu na Brygidkach we Lwowie.
Tajemnicza śmierć i brak mogiły podobnie, jak w przypadku pomordowanych oficerów w Katyniu i innych obozach sowieckich, jest świadectwem złożenia największej
ofiary na ołtarzu ojczyzny. Dr Waldemar Basak (KTNiO) wygłosił referat pt. Har175
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cerze w służbie wojskowej i pomocniczej w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.
Prelegent podkreślił, że do walki w wojnie polsko-bolszewickiej stanęło ponad 20
tys. harcerzy (6 tys. w służbie frontowej, a ok. 15 tys. w służbach pomocniczych).
Przypomniał, że zezwolono, by oddziały składające się z harcerzy nosiły przydomek
harcerski, a skauci mogli do mundurów wojskowych przypiąć także krzyż harcerski.
Zauważył, że obliczu zaistniałej sytuacji dowódca Armii Ochotniczej – gen. Józef
Haller - objął funkcję Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Obecni na
wielu frontach harcerze wykazywali się patriotyzmem i odwagą w obliczu zagrożenia.
Na ekonomiczne oblicze patriotyzmu zwrócili prelegenci w trzech ostatnich wystąpieniach w tej sekcji. Dr Marzena Pytel-Kopczyńska (Politechnika Częstochowska)
oraz dr Piotr Oleksiak (Uniwersytet Łódzki) w wystąpieniu pt. Wspieranie polskich
przedsiębiorstw jako przejaw patriotyzmu gospodarczego w Polsce uznali wspieranie
polskich przedsiębiorstw jako przejaw patriotyzmu gospodarczego. Zauważyli, ze
korzystanie z usług polskich przedsiębiorstw i kupowanie polskich produktów to
jedna z form manifestacji patriotyzmu. Podkreślili jednak, że takie patriotyczne postawy konsumentów powinny być skorelowane z prokonsumeckim nastawieniem
przedsiębiorców, którzy polskiego konsumenta traktować powinni także w sposób
szczególny, bo to także jest przejawem patriotyzmu gospodarczego. Dr Robert Krzemień (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) wygłosił referat pt. Etnocentryzm konsumencki – czy forma ekonomicznego patriotyzmu? Prelegent skoncentrował się na przybliżeniu odniesienia zachowań konsumentów, określanych mianem
etnocentryzmu konsumenckiego i determinowanych przez wizerunek kraju pochodzenia produktu, do zjawiska szerszego, jakim jest patriotyzm ekonomiczny. Zarówno patriotyzm ekonomiczny, jak i wiążący się z nim etnocentryzm konsumencki są
zjawiskami, które muszą być rozpatrywane w perspektywie preferencji konsumentów.
Kształtujące się w procesie globalizacji trendy w zachowaniach konsumentów nie
spowodowały zaniku narodowych preferencji zakupowych i nadal widoczne jest
oddziaływanie efektu kraju pochodzenia. Zauważył, że nabywcy wciąż kojarzą kupno zagranicznych produktów z pogorszeniem stanu krajowej gospodarki. Niektórzy
konsumenci uważają produkty krajowe za lepsze jakościowo, kierując się w swych
opiniach emocjami patriotycznymi. Podkreślił, ze globalizacja nie osłabiła związków
konsumenta z krajem, które manifestują się w zachowaniach konsumenckich. Ostatni w tej sekcji referat wygłosiła dr Joanna Lipowska (Personnel Profile, Poznań).
Jego tytuł to Zachowania obywatelskie w życiu organizacji. Prelegentka poddała ana176
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lizie zachowania obywatelskie w organizacji (organizational citizenship behavior –
OCB), jako stosunkowo młode pojęcie w teorii zarządzania. Zauważyła, że w literaturze wymienianych jest siedem grup zachowań obywatelskich: pomaganie innym,
duch sportowy, lojalność organizacyjna, posłuszeństwo organizacyjne, inicjatywa,
cnoty obywatelskie oraz rozwijanie siebie. Zachowania obywatelskie mogą być ukierunkowane na innych pracowników. Takie zachowania nazywane są OCB-I (OCB
– Individual). Zachowania obywatelskie mogą być też skierowane na samą organizację oraz jej zewnętrzne środowisko, wtedy poprawiają jej funkcjonowanie, są ważnym czynnikiem jej całkowitej efektywności oraz doskonałości, a także budują jej
pozytywny wizerunek. Ta grupa zachowań organizacyjnych nazywana jest
OCB-O (OCB-Organizational). Uruchomienie u pracowników zachowań obywatelskich – OCB jest niezbędne, jeśli organizacja chce realizować działania CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Podkreśliła, że zachowania obywatelskie – prospołeczne przekładają się na szereg istotnych pozytywnych efektów dla organizacji
np. lepszą jakość obsługi klientów i ich satysfakcję, pozytywne informacje o środowisku zawodowym wśród interesariuszy zewnętrznych, poczucie spójności grupowej,
konstruktywny klimat do współpracy, czy atrakcyjność dla potencjalnych kandydatów do pracy. Podsumowując, stwierdziła, że zachowania obywatelskie to zachowania
etosowe, które można rozumieć, jako wyraz patriotyzmu ekonomicznego. Po tym
wystąpieniu przeprowadzono dyskusję i zakończono obrady w sekcji drugiej oraz
zarządzono przerwę kawową.
Po przerwie wznowiono obrady w dwóch równoległych sekcjach. Obrady w sekcji
trzeciej pod nazwą Rola jednostek, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych
w budowaniu patriotyzmu lokalnego Polaków moderował dr Piotr Oleksiak. W tej
części obrad wystąpienia przedstawiło dwóch prelegentów. W pierwszym wystąpieniu pt. Organizacje i stowarzyszenia wiejskie przejawem patriotyzmu lokalnego na
przykładzie Krościenka Wyżnego, mgr Angelika Wagner reprezentująca Katolicki
Uniwersytet Lubelski wskazała, że patriotyzm lokalny to przywiązanie i miłość do tzw.
małej ojczyzny (czyli miejsca urodzenia lub zamieszkania), w której funkcjonujemy
i jesteśmy z nią związani emocjonalnie. Zazwyczaj jest to rodzinna wieś lub miasto.
Postawa patrioty lokalnego objawia się m.in. tym, że pomaga on w rozwoju swojej
miejscowości i uczestniczy w jej życiu codziennym. Najlepiej można to czynić poprzez
włączanie się w prace działających w danej miejscowości organizacji i stowarzyszeń
o różnym profilu. Analizując zjawisko patriotyzmu lokalnego prelegentka odwołała
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się do przykładu rodzinnej wsi – Krościenko Wyżne, dużej miejscowości leżącej
w sąsiedztwie Krosna. Jej ludność już w końcu XIX wieku wykazywała spore zaangażowanie w miejscowe sprawy społeczne, gospodarcze i kulturalne. Przypomniała,
że pierwszą organizacją powołaną do życia był (założony w 1890 r.) Związek Chrześ
cijańsko-Społeczny. W 1898 r. we wsi zorganizowano Ochotniczą Straż Pożarną.
W czasach zaborów założono jeszcze Kasę Stefczyka oraz Kółko Rolnicze, zaś w okresie międzywojennym (w 1937 r.) dla miejscowych kobiet utworzono Koło Gospodyń
Wiejskich. Działał wtedy także Związek Strzelecki. Zaznaczyła, że część wymienionych
stowarzyszeń i organizacji funkcjonowała tylko jakiś czas. Są jednak i takie, które
pracują nieprzerwanie od chwili powołania do życia (OSP i KGW), odgrywając ważną
rolę społeczną i kulturalną. Cenną inicjatywą (wartą podkreślenia) zmierzającą do
utrwalenia i zachowania dawnych miejscowych reliktów kultury materialnej stało się
utworzenie przez KGW w 1993 r. Izby Muzealnej. Drugi referat w tej części obrad
wygłosił dr Łukasz Zwoliński (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi).
Tytuł jego wystąpienia to Rola podmiotów gospodarczych w budowaniu patriotyzmu
lokalnego. Na wstępie prelegent zdefiniował podstawowe pojęcie takie jak: patriotyzm,
patriotyzm lokalny i regionalny. Opisał socjologiczne ujęcie patriotyzmu lokalnego,
w tym wpływ socjalizacji pierwotnej i wtórnej na poczucie patriotyzmu lokalnego.
Zdefiniował także pojęcia podmiotu gospodarczego i przedsiębiorcy oraz dokonał
charakterystyki wybranych czynników i uwarunkowań rozwoju lokalnego.
Obrady w sekcji czwartej pod nazwą Kulturowe i prawne uwarunkowania w procesie
budowania postaw patriotycznych moderowała dr Joanna Maj. Pierwsze wystąpienie
zaprezentował dr Jarosław Eichstaedt (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie). Tytuł jego wystąpienia to Wobec
własnego świata. Wystąpienie dotyczyło trzech relacji. Po pierwsze relacji na poziomie
lokalnym dotyczącej stosunku depozytariusza lokalnej kultury do własnego orbis interior, najbliższego miejsca zamieszkania, w którym dokonuje się zadomowienie. Po
drugie relacji na poziomie narodowym. Mój świat jest tutaj rozumiany w kategoriach
zbiorowych w odniesieniu do wspólnej historii i wspólnej pamięci. Po trzecie relacji
na poziomie indywidualnym, której jest podstawą budowania własnej tożsamości
w odniesieniu to idei państwa. W kolejnym wystąpieniu pt. Kodeks samuraja – historia i współczesność, mgr Katarzyna Blaźniak-Basak reprezentująca Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odwołała się do japońskich tradycji
budowania postaw patriotycznych, odnosząc się do tradycji samurajskiej. Zauważy178
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ła, że Japonia zawdzięcza samurajom wszystko czymkolwiek jest. Byli oni nie tylko
kwiatem narodu, lecz także jego korzeniami. Wszystkie dobre dary niebios przez nich
dostały nam się w udziale – pisał Nitobe Inazo. Zaznaczyła, że samurajowie uznawani są przez współczesnych Japończyków za wzór doskonałości, a ich zasady przez
całe stulecia utożsamiane były z duszą narodu japońskiego. Ich historia zaczęła się
w XI-wiecznej Japonii, gdzie wykształciła się grupa ludzi służąca swoim panom, jako
pomagający ściągać podatki, uzbrojeni i wyćwiczeni urzędnicy. Z takich urzędników
prowincjonalnych wyrosły oddziały straży. Nazwano ich samurai, od słowa służyć.
Samurajowie to ci, którzy służą. Jako warstwa społeczna przestali istnieć w chwili
powstania japońskiej armii. Kończąc prelegentka podkreśliła, że do dzisiaj zasady
współżycia zawarte w kodeksie bushidō mają duże znaczenie dla kształtowania się
stosunków międzyludzkich i tożsamości w Japonii. Mgr Natalia Piątek reprezentantka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, wygłosiła referat pt. Dziedzictwo kulturowe
i jego prawna ochrona jako wyraz patriotyzmu. Na wstępie wyjaśniła, że dziedzictwo
kulturowe jest pojęciem wielkowymiarowym, wieloaspektowym, niemierzalnym
a zatem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Dziedzictwem kulturowym
określanym także mianem „wartości historycznych” czy „wartości zabytkowych”
możemy nazwać dawne dobra kultury, które są wytworami człowieka oraz natury
uznane za wartościowe przez kolejne pokolenia. Zauważyła, że jest ono zarazem
świadectwem życia innych pokoleń w postaci wytworów człowieka, stanowiąc historię
miejsc i ludzi. Dobra te są własnością publiczną co oznacza, zgodnie z art. 6 ust.1
Konstytucji RP, że każdy ma prawo do równego dostępu do dóbr kultury, będącym
źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Dziedzictwo kulturowe
jest jednak zasobem ograniczonym i jego nadmierne bądź niekontrolowane użytkowanie może doprowadzić do zniszczenia. Dlatego też zostało ono objęte ochroną
jako konstytutywny obowiązek państwa polskiego dzięki czemu dotrwało do dziś.
Podstawowym i zarazem kompleksowo regulującym ochronę dziedzictwa kulturowego aktem jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r.. zaznaczyła, że ponadto w art. 5 Konstytucji RP czytamy: „Rzeczpospolita
Polska strzeże (…) dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” po to by o nie dbać i nie redukować
możliwości z ich konsumpcji przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo kulturowe będące
dziełem człowieka stanowi świadectwo minionej epoki o niewątpliwym potencjale,
którego dbałość i ochrona leżą w interesie całego społeczeństwa. Bowiem umiejętne
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i harmonijne korzystanie z wartości odziedziczonych po przodkach jak również ich
kultywowanie posłużyć może także przyszłym pokoleniom stanowiąc niewątpliwie
wyraz patriotyzmu. Dr Jacek Cheda (Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne,
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) wygłosił referat pt. Wpływ prawa wyznaniowego na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków. W wystąpieniu
omówił wpływ prawa wyznaniowego na budowanie postaw patriotycznych obywateli
naszego kraju. Ukazał, w jakim zakresie prawo wyznaniowe kształtuje postawy patriotyczne obywateli różnych wyznań a także obywateli niewierzących. Na gruncie
przepisów prawa wyznaniowego, zmierzył się z mitem prawdziwego Polaka-patrioty
postrzeganego wyłącznie przez pryzmat katolicyzmu. Podkreślił, że prawo wyznaniowe nie uprzywilejowuje żadnego z kościołów, czy związków wyznaniowych. Wskazał
jednak, że przepisy wielu aktów prawnych wzmacniają pozycję Kościoła Katolickiego.
Zaznaczył, że takie rozwiązania mają swoja podstawę w Konkordacie podpisanym
przez Polskę z Państwem Watykan. W ostatnim wystąpieniu pt. Językowo-kulturowy
obraz patriotyzmu na podstawie wypowiedzi młodych użytkowników języka mgr Ewelina Kowalska, doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wskazała
jak ważny czynnik w kształtowaniu postaw patriotycznych odgrywa język.
Po zakończeniu obrad w sekcjach przeprowadzona została dyskusja plenarna, poszczególni prelegenci zaprezentowali wnioski wynikające z ich wystąpień. W wystąpieniu podsumowującym dr Waldemar Basak podziękował wszystkim uczestnikom
konferencji za czynny udział w obradach panelowych. Podziękowania skierował również do zaproszonych gości Niewątpliwie konferencja stanowiła forum wymiany
wiedzy i poglądów na tytułowe zagadnienie. Warto także pochwalić organizatorów
powyższego wydarzenia za prawidłowy dobór prelegentów, którzy zagwarantowali
wysoką jakość naukową referatów, a także za sprawną organizację konferencji.

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji
„COACHING DAY 2018. Integracja. Wiedza. Radość”
– Tarnów 30.06.2018 r.
Lilianna Kupaj1
W dniu 30 czerwca 2018 roku w Tarnowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja
COACHING DAY 2018, zorganizowana przez Szkołę Coachingu Lilianna Kupaj.
Hasło przewodnie konferencji brzmiało: „Integracja, wiedza, radość”. Uczestnikami
konferencji byli absolwenci i przyjaciele Szkoły Coachingu oraz osoby zgromadzone
wokół mediów społecznościowych Szkoły Coachingu.
Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości dokonała dyrektor merytoryczny konferencji Lilianna Kupaj przypominając istotę i założenia coachingu oraz
przedstawiając cele konferencji. Celem głównym konferencji była integracja środowiska coachingowego oraz dzielenie się najnowszą wiedzą w obszarze pomocy
ludziom. Honorowym gościem konferencji była Pani Natalia Ślipińska-Sowicka, rosyjski psycholog i psychoterapeuta, która zaprezentowała wykład na temat „Intuicja
biznesowa”. Ponadto, prelegentami konferencji byli również absolwenci szkoły, którzy
wyspecjalizowali się w określonych nurtach coachingowych.
Konferencja prezentowała holistyczne podejście do człowieka, uwzględniając jego
potrzeby związane z rozwojem intelektualnym, fizycznym oraz duchowym. Z tego też
względu dzień konferencyjny został podzielony na moduły. W pierwszym module
poświęconym rozwojowi fizycznemu uczestnicy mieli do wyboru cztery warsztaty:
Metoda kształtowania ciała i postawy Cantienica, warsztaty kosmetyczne „Jak dbać
i chronić skórę przed zbliżającym się latem”, ćwiczenia jogi według Iyengara oraz
warsztaty masażu głowy według ajurwedy. W kolejnym module poświęconym rozwojowi intelektualnemu odbyły się cztery dwugodzinne warsztaty: „Intuicja biznesowa”,
„Praca z metaforą według metody POINTS OF YOU”, „Ustawienia systemowe w coachingu” oraz „Autentyczność w świecie zawodowym”. W ramach rozwoju duchowego
odbył się warsztat „Talenty a powołanie życiowe”.
Warsztat „Intuicja biznesowa” przeprowadzony przez Natalię Ślipińską najlepiej
przedstawia cytat: Intuicja jest nieświadomą inteligencją, która prowadzi do wiedzy bezrozumowania lub wnioskowania (Hans Selye). Intuicja to przyrodniczy fenomen, o którym
1. Mgr Lilianna Kupaj, Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj.

181

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza patriotyzmu w Polsce…”

prawie wszyscy słyszeli, ale nikt dokładnie nie wie, czym jest. Intuicja obecna w każdej
chwili życia człowieka, towarzyszy mu w rutynowych czynnościach i podejmowaniu
ważnych decyzji. Jest wewnętrznym głosem podpowiadającym rozwiązania, które z reguły są sprzeczne ze „zdrowym rozsądkiem”. Pomimo tego spontaniczne, nieokreślone,
przypadkowe myśli podsuwane przez intuicję, są trafne i bardzo korzystne dla człowieka.
Warsztat „Praca z metaforą według metody POINTS OF YOU” poprowadzony
został przez Ingę Safader. Jednym z fundamentów tej metody jest integracja pracy
prawej półkuli mózgu, odpowiadającej za intuicję i emocje oraz lewej półkuli odpowiedzialnej za analizę. Ta kombinacja jest osiągana poprzez konfrontację zdjęcia
pobudzającego kreatywną, żeńską stronę ze słowem opisującym temat z codziennego
życia, które z kolei aktywuje część męską, analityczną. Metoda wykorzystuje moment
tej jednoczesnej stymulacji, kiedy pojawia się napięcie między emocjami a logiką,
chwilowo blokując czujne mechanizmy obronne naszej świadomości.
Beata Mosoń przeprowadziła zajęcia warsztatowe wykorzystując „Ustawienia systemowe w coachingu”. Celem tej metody jest ujawnienie oraz transformacja nieświadomych sił
panujących w systemie rodzinnym klienta, które powodują problemy życiowe oraz dolegliwości psychiczne i fizyczne. Podstawowym czynnikiem patogennym jest uwikłanie,
które oznacza, że ktoś w rodzinie nieświadomie podejmuje los starszego jej członka i żyje
według tego wzorca. Ustawienia systemowe są sposobem diagnozy problemu klienta, jak
i najważniejszym elementem terapeutycznym. Pozwalają uzyskać dwa obrazy: zawierające informację o podłożu problemów klienta oraz wskazujące i wywołujące rozwiązanie.
Z kolei warsztat „Autentyczność w świecie zawodowym” poprowadzony w parze
trenerskiej Elżbiety Gondek oraz Justyny Żak to warsztat poświęcony spojrzeniu na
lidera z innej perspektywy – koncentracji na nim jako człowieku, bez rozwijania jego
umiejętności zarządzania. Rozwijanie Inteligencji Emocjonalnej pozwala liderowi
być autentycznym i świadomie decydować o swoich emocjach, akceptować to, co się
pojawia i odszukiwać pozytywne intencje w niekomfortowych sytuacjach.
Warsztat „Talenty a powołanie życiowe” poprowadziła Lilianna Kupaj. Autorka założyła, że każdy z ludzi przychodzi na świat z unikalnym zestawem talentów, które potem
ma za zadanie wykorzystać w realizacji swojego powołania życiowego. Uczestnicy warsztatu przyglądali się swoim talentom oraz definiowali je w różnego rodzaju ćwiczeniach.
Podsumowania konferencji dokonała dyrektor Lilianna Kupaj, która podkreśliła
prawidłowy dobór prelegentów i trenerów oraz sprawną organizację konferencji.
Podziękowała za zainteresowanie tematyką konferencji i aktywny w niej udział. Konferencja „Coaching Day 2018” zakończyła się wspólnie radośnie odtańczoną Zumbą.

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

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

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

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

