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Od Redakcji
Jacek Cheda
Oddajemy kolejny, trzydziesty czwarty numer Karpackiego Przeglądu Naukowego.
Numer ten poświęcony jest naukom o polityce i administracji. Zaprezentowane w nim
artykuły dotyczą zagadnień dotyczących polityki międzynarodowej i wewnętrznej,
a także zagadnień dotyczących sfery działania administracji, zarówno publicznej, jak
i kościelnej, w kontekście zawierania małżeństw i prawa do pochówku, realizacji zadań
publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa oświatowego,
w odniesieniu do prawnych aspektów pracy nauczyciela i roli pedagoga szkolnego
w realizacji działalności wolontariackiej na terenie szkoły. Uzupełnieniem rozpraw
naukowych są recenzje monografii, będące integralną częścią czasopisma.
W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł
pt. Twitter jako narzędzie współczesnej dyplomacji – miejsce nowych mediów w procesie kształtowania ładu międzynarodowego, autorstwa Anny Makuch. Autorka dokonała charakterystyki współczesnych mediów, tzw. „nowych mediów”, w opozycji
do tzw. „starych” mediów. Analizie poddała Twittera i jego wpływ na kształtowanie
współczesnej polityki międzynarodowej. Omówiła także proces zarządzania informacją w czasach konstruktywizmu w sferze stosunków międzynarodowych. Bernard
Wardziński w artykule pt. Polityka – jedna z (wielu) miłości Martina Schulza omówił
działalność polityczną Martina Schulza. Opisał jego drogę do kariery politycznej nie
tylko w Niemczech, ale w ogóle w Unii Europejskiej jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szczególną uwagę Autor poświęcił karierze politycznej Martina Schulza od 2017 r., w którym został wybrany na przewodniczącego SPD i stał
się kandydatem do fotela kanclerskiego, a następnie rozpoczął ostrą rywalizację z A.
Merkel o objęcie tego stanowiska. Robert Zawadzki w artykule pt. Sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna w Europie po zakończeniu II wojny światowej (dwubiegunowy podział świata i Europy, kryzys gospodarczy oraz jego społeczno-polityczne
konsekwencje) scharakteryzował sytuację polityczną, społeczną i ekonomiczną w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Omówił skutki największego w historii
konfliktu zbrojnego, zarówno te w sferze społeczno-ekonomicznej, jak i te w stosunkach międzynarodowych. Przybliżył, z jednej strony kulisy wychodzenia z kryzysu
gospodarczego spowodowanego wojną, opartego na współpracy międzynarodowej,
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szczególnie w ramach planu Marshalla, z drugiej zaś opisał proces budowy „żelaznej
kurtyny”, która na kilkadziesiąt lat nie dość, że zahamowała współpracę pomiędzy
krajami Europy Wschodniej i Zachodniej, to przede wszystkim spowodowała to
wywołała konflikt, nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i społecznej,
ale także militarnym. Robert Krzemień, w opracowaniu pt. Upadek dialogu społecznego w Polsce i możliwości jego odnowy zwrócił uwagę na potrzebę powrotu do dialogu społecznego, który w kontekście wydarzeń zachodzących w Polsce w ciągu
kilku minionych lat. Dialog społeczny Autor uważa za jedną z najważniejszych kwestii, która kształtuje i będzie kształtować przyszłość naszego kraju. Dialog społeczny
postrzega Autor jako niewykorzystywane (czy raczej: niewłaściwie wykorzystywanego) narzędzie demokracji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiającego – poprzez wyraźną artykulację interesów różnorodnych grup społecznych
– wypracowywanie rozwiązań kompromisowych („konsensualnych”). Za cel, postawił sobie Autor nie tylko prezentację dotychczasowych doświadczeń, związanych
z realizacją procesu dialogu społecznego w Polsce, ale też próbę poszukiwania przyczyn, dla których dialog ów nie stał się sprawnie funkcjonującym mechanizmem
rozwiązywania sporów, lecz postępuje proces jego upadku, w okresie od powstania
Rady Dialogu Społecznego. W opracowaniu wskazane zostały także najważniejsze,
pożądane kierunki jego rozwoju, które mogłyby – w choćby niewielkim stopniu –
przyczynić się do przywrócenia Radzie i całemu procesowi dialogu społecznego,
należnego znaczenia. Emilia Szczęsna jest autorką artykułu pt. Wpływ biopolityki
na sankcjonowany i sankcjonujący stosunek prawny. Niniejszy artykuł nawiązuje do
stosunku państwa względem stanowienia aborcyjnych norm prawnych. Autorka
odnosi się do poszczególnych epok i przedstawia, w jaki sposób współcześnie jest
uprawiana biopolityka w kontekście prawa do aborcji. Artykuł nie nawiązuje do
tradycji i uwarunkowań kulturowych, koncentruje się wyłącznie na normach prawnych. Artykuł jest owocem refleksji nad dylematem, przed którym stanęły współczesne państwa demokratyczne, a mianowicie: jak dalece władza publiczna może wkraczać w sferę swobód podmiotowych. Publikacja jest tylko „dotknięciem” szerokiego
pojęcia biopolityki, wyszczególniającym kwestię kształtowania sankcjonowanych
i sankcjonujących norm prawa w kontekście ochrony życia poczętego na przykładzie
Polski. W kolejnym artykule pt. Sviatosť manželstva v kanonickom práve Dominika
Kmecová poddała analizie instytucję małżeństwa na gruncie prawa kanonicznego.
Skoncentrowała się na przyrodzonej naturze małżeństwa, odwołując się jednak tak-
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że do małżeństwa w rozumieniu prawnym. Zdefiniowała pojęcie małżeństwa, posługując się Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich. Zajęła się również barierami
małżeńskimi i czynnikami unieważniającymi, zwolnieniem z barier małżeńskich,
zgodą małżeńską i jej wadami. Zwróciła uwagę na świętość małżeństwa, którego
inicjatorem jest Bóg, a chrześcijańscy małżonkowie są umacniani i uświęcani przez
specjalny sakrament małżeństwa. Artykuł pt. Prawo do godnego pochówku w świetle
prawa wyznaniowego i kanonicznego w Polsce autorstwa Jacka Chedy nawiązuje do
kwestii zapewnienia dostępu do godnego pochówku w Polsce na gruncie Konstytucji RP z 1997 r., prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego. Autor omówił zagadnienia dotyczące tworzenia, rozszerzania i prowadzenia cmentarzy wyznaniowych
i komunalnych. Scharakteryzował prawo do pochówku osób zmarłych innego wyznania bądź niewierzących na cmentarzach wyznaniowych w kontekście prawa do
wolności sumienia i wyznania. W podsumowaniu autor podjął próbę odpowiedzi na
pytanie, czy prawo do pochówku osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących,
również na cmentarzach wyznaniowych, wpisuje się w konstytucyjną zasadę wolności sumienia, zasadę równouprawnienia związków wyznaniowych oraz czy gwarantuje poszanowanie godności osób zmarłych. Autorem artykułu pt. Procedura wyboru
partnera prywatnego przy realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym jest Damian Stępień. Celem niniejszego artykułu jest
przedstawienie mechanizmów współpracy jednostek sektora finansów publicznych
z podmiotami prywatnymi na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
W artykule Autor omówił między innymi genezę rozwiązań prawnych na szczeblu
unijnym, jak również praktyczne aspekty możliwych do zastosowania mechanizmów.
Zauważył, że problem wysokich nakładów inwestycyjnych przy realizacji projektów
rządowych i samorządowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, doprowadził do opracowania – pokrewnej, aczkolwiek odmiennej od tradycyjnych zamówień
publicznych – procedury współpracy „pierwszego sektora” z „drugim sektorem”
gospodarki rynkowej. Opisał możliwość obustronnego podziału zadań i ryzyk, co
znalazło w Polsce zastosowanie, szczególnie przy wieloletnich zadaniach inwestycyjnych. Dorota Janułajtys i Piotr Zalewski to autorzy artykułu pt. Nauczyciel w szkole – realne i spekulatywne oczekiwania w świetle procedur, wytycznych i nadinterpretacji prawnych. Autorzy podjęli próbę wskazania prawnych podstaw pracy
nauczyciela oraz możliwości stosowania prawa w różnych sytuacjach szkolnych.
Ważnym wskaźnikiem obrazującym sferę codziennej pracy szkoły są nadmiary pro-
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ceduralne – jako zjawisko „patologii zabezpieczeń” i nadinterpretacji prawa. Autorzy
zwrócili również uwagę na problemy z zachowaniem uczniów i egzekwowaniem
prawa oraz odnieśli się do kryzysu etosu zawodu nauczyciela w ujęciu realistycznych
i nierealistycznych oczekiwań. Autorki kolejnego artykułu pt. Rola pedagoga szkolnego we wspieraniu wolontariatu w szkole, Maria Łukawska i Joanna Ciąpała ukazały rolę pedagoga szkolnego w realizacji działalności wolontariackiej na terenie
szkoły. Opierając się na literaturze przedmiotu przytoczyły definicję wolontariatu,
określiły też rolę wolontariusza w szkole. Na wykresach zobrazowały ilość akcji charytatywnych realizowanych na przestrzeni 10 lat (2009–2019), w dwóch wybranych
zespołach szkół na terenie województwa podkarpackiego. W tabelach zaprezentowały liczbę zebranych artykułów/materiałów/pieniędzy oraz ukazały rodzaj i tytuł
prowadzonej akcji. W podsumowaniu zawarły wnioski istotne dla praktyki pedagogicznej i procesu wychowawczego.
W części drugiej prezentowane są recenzje monografii. Pierwsza z nich to recenzja
pracy zbiorowej pod redakcją Małgorzaty Przybysz-Zaremby, Joanny Stepaniuk,
Aleksandry Szczygieł, Szkoła – Nauczyciel – Uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Difin
SA, Warszawa 2020, ss. 246, przygotowana przez Marię Łukawską. Druga to recenzja
książki: Darlene Mannix, Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi, Gdańsk 2014, ss. 446, napisana przez Jolantę Alagierską.
Zebrane i prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego”
teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce z obszaru nauk o polityce i administracji. Mamy nadzieję, że zarówno rozprawy naukowe, jak i recenzje publikacji,
podejmują tematy ważne ze społecznego punktu widzenia, tym samym spotkają się
z zainteresowaniem czytelników, skłonią do refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Twitter jako narzędzie współczesnej dyplomacji
– miejsce nowych mediów w procesie kształtowania
ładu międzynarodowego
Anna Makuch1

Wstęp
Twitter, narzędzie komunikacyjne uruchomione w 2006 r.2, można dziś uznać za jeden
z najważniejszych nośników współczesnej infosfery. Stosunkowo nowy komunikator
jest uznawany nie tylko za źródło informacji, formę „mikrobloga”, medium przesyłające przekazy tekstowo-wizualne z innych źródeł, ale także za przestrzeń kreowania
polityki na każdej płaszczyźnie (od lokalnego po globalny). Dwustuczterystaznakowy
(obecnie, wcześniejszy limit znaków wynosił 140) tweet może stać się podstawą serwisów informacyjnych na całym świecie i podlegać wszechstronnym interpretacjom
w takim samym stopniu, jak oficjalny dokument np. umowy międzynarodowej (na
przykład sprawa domniemanego zakupu Grenlandii przez rząd USA). Bieżąca obserwacja mediów pozwala zwrócić uwagę na fakt, jak często tweet staje się podstawowym
źródłem przekazu cytowanym w mediach audiowizualnych i papierowych (znakomitym przykładem będzie tu aktywność amerykańskiego prezydenta, D. Trumpa, który
należy do światowych liderów wśród użytkowników Twittera – dane na rok 20173).
Polska literatura badawcza dotycząca Twittera nie należy na obecnym etapie do
szczególnie rozbudowanych. Na uwagę zasługuje środowisko Instytutu Nowych Mediów, które pod kierownictwem prezesa Instytutu Nowych Mediów, Eryka Mistewicza4 wydaje kwartalnik „Nowe Media”5; Eryk Mistewicz należy od lat do wąskiej
grupy propagatorów Twittera jako medium przyszłości i konsekwentnie promuje
narzędzie jako skuteczny środek w obszarze PR, marketingu (również politycznego)
i nowej formuły komunikacji politycznej6. W polskiej literaturze przedmiotu sto1. Dr Anna Makuch, adiunkt, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
2. https://www.britannica.com/topic/Twitter, pobrano15.05.2020 r.
3. https://edition.cnn.com/2017/06/26/politics/trump-modi-and-twitter/index.html, pobrano
15.05.2020 r.
4. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/autorzy/instytut-nowych-mediow/ pobrano 15.05.2020 r.
5. http://www.nowemediakwartalnik.pl/ pobrano 15.05.2020 r.
6. Warto wspomnieć o szerokiej – jedynej jak do tej pory – akcji o zasięgu międzynarodowym INM,
dotyczącej obszaru polityki kulturalnej i zagadnienia upowszechnienia wiedzy o przyczynach
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suje się następującą terminologię dotyczącą prowadzenia polityki komunikacyjnej
na Tweeterze: „Twiplomacy”, „Twittersphere”; w odniesieniu do wszelkich narzędzi
powiązanych z Internetem – pojęcia „dyplomacji cyfrowej”, „dyplomacji wirtualnej”,
„dyplomacji elektronicznej”, „e-dyplomacji”. W biuletynach naukowych7 tematykę związaną ze specyfiką komunikatu na Twitterze podejmuje się wciąż – można
powiedzieć – zbyt rzadko w stosunku do dynamiki rozwoju, wzrostu popularności
i znaczenia medium dla polityki.

Charakter nowych mediów
Twitter należy do grupy tzw. „nowych mediów”; w opozycji do „starych” pojawiły się
one jako efekt przemian dotyczących przechowywania danych, określanych mianem
„rewolucji”8. Na przełomie wieków dwudziestego i dwudziestego pierwszego sytuuje
się cezurę przejścia z systemu analogowego na zapis cyfrowy, który zaowocował szeregiem istotnych konsekwencji w obszarze komunikacji, relacji społecznych, polityki
i mediów. Rewolucja cyfrowa otworzyła trzeci etap komunikacji międzyludzkiej,
którą zgodnie z jedną z klasyfikacji określa się mianem „medialnej partnerskiej” (Lev
Manovicz, jeden z pionierów form nowej kultury, genezy upatruje już na początku
XIX wieku w wynalazku L. Daguerra, wskazując technikę rejestracji i przechowywania obrazu)9.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się zespoły cech przyporządkowane obecnej
erze komunikacji, wśród których wymienia się: kanały komunikacyjne – nowe mei początku II wojny światowej. Wydania najważniejszych światowych gazet w dniu 30 sierpnia
zostały wzbogacone o przygotowane przez polską stronę artykuły i prezentacje dotyczące niemieckiej agresji na Polskę: https://1939.eu/ pobrano 15.05.2020 r.
7. Por.: T. Gackowski, Twitter – Złoty Graal komunikacji XXI wieku, „Medioznawca” 2013, nr 4(71);
J. Barlik, Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej płci w Polsce i w USA,
„Studia medioznawcze” 2017, nr 4(71), s. 61–76; A. Tereszkiewicz, Komunikacja z klientem na
Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej on line, „Studia Medioznawcze”
2017, nr 1(68), s. 75–85; A. Tereszkiewicz, Ministerstwo na Twitterze. Strategie reagowania na
negatywne komentarze na profilach wybranych ministerstw, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 2(65),
s. 39–50; M. Lakomy, Tweety na szczycie. Polityka responsywna, „Studia Medioznawcze” 2014,
nr 2, s. 153–164; K. Adamska, „Hashtag, czyli komunikat? Role i funkcje hashtagów na Twitterze,
„Studia Medioznawcze” 2015, nr 3(63), s. 61–70.
8. Por. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach
starożytnych, Warszawa 2019, s. 27.
9. L. Manowich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 84–85.
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dia, personalizację treści komunikatów, wpływ i kontakt publiczności z nadawcą,
autorem, hybrydalny charakter mediów, konwergencję czasową i przestrzenną. Na
użytek poniższych rozważań zastosuję pojemną formułę J. van Dijka, według którego
wiodącymi cechami nowych mediów są: kod binarny, integracja, interaktywność10,
zaś same nowe media to „zintegrowane i interaktywne media przełomu XX i XXI
oparte na kodzie binarnym”11.
Dla badacza zagadnień dotyczących antropologii pamięci, epoka nowych mediów
staje się przyczynkiem do refleksji dotyczącej zakwalifikowania możliwości „eksternistycznego przechowywania danych” za wydarzenie równie doniosłe jak wynalazek
pisma i druku12. Cechami nowych form medialnych jest nie tylko interaktywność
i konwergencja, ale również hybrydalność formy – serwisy internetowe zawierają
teksty, zdjęcia, rysunki, personalne reklamy i włączone treści telewizyjne. W kolei w programach telewizyjnych na żywo włączane są przekazy z nowych mediów.
Znaczny przyrost niematerialnych treści i łatwość dostępu do zasobów cyfrowych
wpłynęły na relacje międzyludzkie, interpretowane w mniej optymistycznym niż
A. Toffler13 duchu; D. Riesman wprowadził termin: „samotny tłum” i „człowiek
zewnątrzsterowny”14; analityk i znawca teorii demokracji G. Sartori przestrzegał
przed udziałem „videodziecka” w „videopolityce”, którego kluczową umiejętnością
jest odbiór impulsów obrazkowych i redukcja myślenia abstrakcyjnego, które badacz
określa mianem „postmyślenia”15.
Twitter i tzw. „Twittersfera” cechują się indywidualnym zespołem cech, wyróżniającym go wśród nowych form komunikacji; wśród nich za kluczową uznać można
narzuconą zwięzłość obok szybkości odbioru w przestrzeni publicznej komunikatu,
który w momencie włączenia w obieg trafia do wszystkich obserwujących (followersów) dane konto (lecz nie tylko obserwatorów, dostęp do treści mają wszyscy nieobjęci
tzw. banem czyli blokadą dostępu lub „wyciszeniem”). W stosunku do Twittera, serwisy telewizyjne i papierowe stają się dosyć często wtórnym przekaźnikiem, któremu
pozostaje okrasić pierwotną informację komentarzem, przyciągającym uwagę pu10. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010, s. 16–17.
11. Tamże, s. 20.
12. J. Assmann, Pamięć…, s. 27.
13. Por. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997.
14. Por. D. Riesman, Samotny tłum, Kraków 2011.
15. G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.
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bliczności treścią dodaną w stosunku do zawartości tweeta umieszczonego na koncie
nadawcy. Współczesna infrastruktura przestrzeni publicznej utrudnia usytuowanie
sfery publicznej i prywatnej – nowe media, w tym Twitter, potwierdzają zanikanie granicy, umożliwiając komunikowanie i działanie w sferze publicznej w samym
centrum (jeszcze) dwudziestowiecznej sfery prywatnej, czyli domu (ale i każdego
miejsca, w którym istnieje możliwość technicznej obsługi nośnika z aplikacją). Na tę
tendencję współczesnego wymiaru sfery publicznej zwrócił uwagę np. J. Habermas16
(ale i wspomniany A. Toffler). Usieciowiona globalna przestrzeń wymiany danych
stanowi pewną metaprzestrzeń ponad zakorzenionymi w konkretnych kulturach
wspólnotami kulturowo-politycznymi.
Twitter służy szerokiej grupie nadawców i odbiorców – prywatnych, instytucjonalnych, państwowych, rządowych i międzynarodowych. W epoce, w której strategie
komunikacyjne wpływają na realizację różnorakich celów (od ekonomicznych po
polityczne), Twitter został zaadaptowany jako platforma public relations w obszarze
środowiska biznesowego, politycznego i non profit. Dominującą grupą użytkowników pozostają zainteresowani i zaangażowani w aktywność polityczną17, co dotyczy
polityków, mediów, instytucji, dziennikarzy i komentatorów sfery publicznej. Twitter
stanowi narzędzie intuicyjne, proste w obsłudze i nawigacji. Konto dostępne jest na
wszelkich nośnikach, od telefonu po komputer. Zmiany i ewolucja narzędzia sygnalizowane są przez administratora narzędzia i nie stanowią problemu adaptacyjnego
(choć można uznać, że administrator wprowadza rozwiązania ograniczające swobodę
wyboru użytkowników, np. tworząc sugerowane listy kont do obserwacji lub wyodrębniając najpopularniejsze tematy). Użytkownik zakłada konto chronione hasłem
i wybiera konta do tzw. obserwacji. Obserwacja czyjegoś konta nie jest jednoznacznie
związana z obowiązkiem wzajemności obserwowania. Wiele kont odpowiada realnym osobom i są to kanały komunikacyjne polityków, komentatorów, publicystów,
dziennikarzy, instytucji lub agend rządowych, służące do realizowania formalnych
ról i zadań. Inną grupę kont charakteryzują opisy tożsamości ukrytej. Do obecnych
w literaturze przedmiotu opisów Twittera ciekawe i użyteczne jest zastosowanie narzędzi opisu współczesnych filozofów, co pozwala ująć charakter medium i przekazów, cechujących nowe media: nomadyczność i rhizomatyczność struktury wymiany
16. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2008.
17. https://www.sotrender.com/blog/pl/2019/02/twitter-w-polsce-podsumowanie-2018-roku-infografika/ pobrano 15.05.2020 r.
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informacji. Motyw rhizome występuje w książce G. Deleuze`a i F. Guattariego18,
stanowiąc jedną z nośnych kategorii opisujących współczesność. Rhizoma – roślina
o splątanych korzeniach, łodygach, bez końca i początku, której korzenie wyrastają
również ponad ziemię. Nie ma centrum, środka – lub też centrum może być w każdym
oderwanym fragmencie. Nie ma struktury – jej immanentną cechą jest fragmentaryczność. Przestrzeń komunikacyjną Twittera można opisać jako platformę wymiany
danych o strukturze ciągłej, ukierunkowanej w punkcie wyjściowym chronologicznie.
Bieżący moment wysyłania twitta natychmiast przechodzi w przeszłość, dzieląc uwagę
odbiorców na powstające w tym samym momencie komunikaty. Informację można
wysłać, skomentować, odpowiedzieć, podać dalej, zacytować lub oznaczyć przez
ikonkę „lubię to” (kliknięcie w figurkę serduszka). Przez obserwację komunikatów
znajomych osób oraz komentarzy można przewędrować przez pewien obszar czasowy, zaglądając w profile nieznanych nam osób, lub też wybrać obszar tematyczny
oznaczany „hasztagiem” i dowolnie go eksplorować. Komunikacja na Twitterze jest
rhizomatyczna, ma charakter nigdy-nie-zamknięty, być może nigdy również nie osiągając konstruktywnego celu porozumienia lub wnioskowania. Opuszczony wątek
można podjąć w dowolnym momencie (o ile właściciel konta nie dokona usunięcia
pewnych treści), przywołać w formie cytatu, screena itp. Audytorium (followersi)
w innej sytuacji komunikacyjnej stają się nadawcami komunikatu, płynnie zmieniając
rolę. Używając Derridiańskiego terminu, komunikacja na Twitterze jest nomadyczna
i niezakończona.

Twitter a polityka międzynarodowa
Nowe media stały się efektywnym narzędziem współczesnej polityki i dyplomacji; ze
względu na zasięg i łatwość dostępu można stać się uczestnikiem, aktorem politycznym, przedstawicielem dyplomacji publicznej lub oficjalnej. Od momentu, który rozpowszechnił Twittera jako źródło bezpośredniej informacji, naturalnym kierunkiem
rozwoju stał się wzrost znaczenia Twittera dla relacji o charakterze politycznym; na
etapie, w którym trzecia fala należy już do przeszłości, siła i znaczenie podmiotów
zależy od umiejętnego gospodarowania hard power i soft power, których kombinację
Joseph Nye Jr określa mianem smart power19. Budowanie narracji w przestrzeniach,
w których dochodzi do ustalania układu sił, jest koniecznością epoki, w której nastąpił
18. G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus, Bloomsbury 2013.
19. J. S. Nye Jr, Przyszłość siły, Warszawa 2012.
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znaczny przyrost niematerialnych zasobów wpływających na pozycję i układ środowiska międzynarodowego. Zaplecze i narzędzia wymiany komunikatów w globalnej sieci
wymiany danych dla aktorów politycznych stały się koniecznym elementem aktywności zawodowej, wpływając na akumulację siły bądź też jej redukcję. Umiejętności
kreowania skutecznych komunikatów, narracji, przekazów znacznie przekraczają
poziom stosunków bilateralnych, stąd aktywność np. ambasadorów wymaga nie tylko
cech tradycyjnie przypisywanych profesji (takt, zręczność, umiejętność negocjacji),
lecz nadto, inteligencji kontekstowej20 i umiejętności konstruowania przekazów, które
w myśl zasady „Twarda siła popycha, miękka siła ciągnie21” będą kształtować preferencje, realizując antycypacyjną zasadę prowadzenia działań politycznych.
Polityka zagraniczna „należy do zewnętrznego kręgu działania państwa”; samo pojęcie nastręcza wobec skomplikowanego charakteru środowiska międzynarodowego,
niemałych wyzwań. Ujęcie R. Zięby brzmi następująco: „Polityka zagraniczna stanowi
część ogólnej polityki państwa, która jakkolwiek jest kształtowana w jego systemie
wewnętrznym, to jednak realizuje się w systemie międzynarodowym”22. T. Łoś-Nowak
podkreśla cechę polityki zagranicznej, w której „profesjonalizm powinien być regułą
a przypadkowość marginesem”23. Aktorzy polityki zagranicznej realizują powierzone
zadania dotyczące realizacji celów i potrzeb państwa, korzystając z dostępnych narzędzi i środków, biorąc pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Aktywność
służby zagranicznej należy do grupy czynników wewnętrznych subiektywnych – jakość realizacji zadań przez pracowników dyplomacji ma wpływ na realizację zadań
zewnętrznej funkcji państwa24.
Wśród cech charakteryzujących współczesne uwarunkowania relacji międzynarodowych, współcześni analitycy podkreślają, że „Polityka stała się rywalizacją o jak
największą wiarygodność”25, zaś „Władza komunikacji znajduje się w samym sercu
struktur i dynamik społecznych”26; staje się więc priorytetem przyjęcie właściwej
strategii komunikacyjnej, by kluczowe cele zrealizować, budując przekaz skuteczny
20. Tamże, s. 61.
21. Tamże, s. 55.
22. R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2005, s. 17.
23. T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010, s. 75.
24. R. Zięba, Wstęp…, s. 28–29.
25. J. S. Nye Jr., Przyszłość…, s. 196.
26. M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013, s. 15.
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i wpływający pozytywnie na akumulację zasobów siły. Bazuje on zaś obecnie głównie na balansowaniu między siłą twardą i miękką, z naciskiem na wykorzystywanie
znacznie mniej inwazyjnych metod siły miękkiej, która kształtuje preferencje. Jak
pisze Joseph Nye Jr: „W epoce informacji coraz ważniejsze stają się strategie komunikacyjne, stan rzeczy zaś kształtują nie tylko zwycięskie armie, ale też zwycięskie
narracje”27. W tym świetle, nowe media, włączając Twitter, stanowią zasób, którego
potencjału dyplomacja państwowa nie powinna pomijać; przestrzeń Twittera jest na
tyle opiniotwórcza, że konieczne jest prowadzenie wielopoziomowej komunikacji
przez organy wewnętrzne i zewnętrzne do spraw polityki zagranicznej jako istotnego
elementu systemu bezpieczeństwa państwa. Obejmuje on obszar bezpieczeństwa
informacji, z uwzględnieniem możliwości najszybszej reakcji na godzące w interes
państwa komunikaty o szerokim zasięgu – na poziomie państwowym, rządowym,
resortowym lub dotyczącym publikacji np. prasowych o wysokich nakładach. Można
stwierdzić, że rozwój technologiczny wpłynął na uczestników politycznej komunikacji pod względem obowiązkowego udziału w systemie komunikacji, stanowiącym
rewolucję pod względem m. in. interakcji i technik responsywnych. Twitter stał się
powszechnie wykorzystywanym przez organy państw MSZ narzędziem polityki zagranicznej. W raporcie polskiego MSZ z 2014 roku Twitter zostaje uznany za narzędzie politycznej komunikacji i dyplomacji publicznej Rzeczpospolitej Polski28. Jak
pisze A. Skieterska, cytując T. Cartera, pisarza i byłego korespondenta zagranicznego
27. J. S. Nye Jr, Przyszłość…, s. 54–55.
28. „Od prawie trzech lat MSZ prowadzi profil na Twitterze GermanNaziCamps, który dokumentuje tego
rodzaju przypadki, jednocześnie wywierając presję na autorów sformułowań poprzez komunikowanie się z innymi użytkownikami tego medium społecznościowego, którzy angażowani są w protest.”;
„Oprócz tego MSZ prowadzi 150 profili na Twitterze, 73 na Facebooku i 35 na YouTube. Dwa główne
portale MSZ, czyli msz.gov.pl i polska.pl, w 2014 r. odnotowały ponad 4,7 mln wizyt (dane wg Google Analytics). W 2014 r. MSZ organizowało również wydarzenia w mediach społecznościowych,
koordynując inicjatywy placówek. W związku z obchodami 25 lat wolności Polski powstał hashtag
#PolskaFree25, który towarzyszył wszelkim komunikatom polskich placówek dyplomatycznych na
Twitterze i Facebooku. Z kolei z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości wspólnie
z placówkami zagranicznymi przeprowadzono akcję społecznościową #MyPolska inspirowaną przez
Ambasadę RP w Londynie. Polegała ona na robieniu zdjęć „selfie” z obowiązkowym motywem
biało-czerwonym i umieszczaniu ich w dniu 11 listopada na kontach twitterowych placówek, jak
również na zachęcaniu Polaków za granicą do podobnych aktów demonstrowania dumy z polskości”;
źródło: https://www.msz.gov.pl/pl//polityka_zagraniczna/dyplomacja_publiczna/raporty_publikacje/dyplomacja_publiczna_raport_2013 2014, pobrano 15.05.2020 r.
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BBC: „najsilniejsze będą (…) rządy (…) o najbardziej rozbudowanej sieci cyfrowych
kontaktów”29. Obecnie funkcjonuje 138 kont społecznościowych polskich placówek
dyplomatycznych za granicą30, w zestawieniu MSZ brakuje informacji dotyczącej aktywności na TT ambasadorów nadzwyczajnych, którzy również prowadzą działalność
w mediach społecznościowych, ciesząc się nierzadko sporymi zasięgami i skutecznymi
akcjami (konto byłego ambasadora w Szwajcarii, obecnie ambasadora w Turcji; konto
ambasadora RP w Izraelu, konto ambasadora RP w Wielkiej Brytanii).

Zarządzanie informacją – polityka w czasach konstruktywizmu
Nowy paradygmat kultury, powstały w wyniku przejścia z systemu analogowego
w cyfrowy, opiera się w coraz większej mierze na przechowywaniu w mobilnych lub
wirtualnych nośnikach, czyli na eksterioryzowaniu danych, które człowiek w epoce przedmedialnej i medialnej tradycyjnej przenosił w pamięci lub przechowywał
w formie drukowanej.
W czasach formowania się społeczeństw kultury łączyły ważne wydarzenia
przeszłości z teraźniejszością za pomocą wytwarzania mechanizmów spajających.
Wszelkie narracje historyczne i mityczne stanowiły formy powtarzania – z pokolenia na pokolenia – których głównym celem nie była wyłącznie archiwizacja, lecz
uobecnienie, ożywienie fundamentalnych wydarzeń i znaczeń dla wspólnoty (np.
pierwsza koronacja, zesłanie praw przez bogów). Kanony kulturowe stanowiły odmianę „pamięci obowiązkowej”, jak pisze Ian Assmann. Pamięć kulturowa – „ponadindywidualna pamięć ludzka” – powstała jako proces naturalny, który spełniał
określone funkcje społeczne: spajania i samoregulatywnego przekazywania zasobów
zasilających komunikację i potwierdzających tożsamość wspólnoty. Wyłanianie kultur
związane było więc najściślejszymi więzami z pamięcią konstytuującą zbiorowość,
z ochroną jednostkowej tożsamości określonego narodu, społeczeństwa, państwa.
Pamięć kulturowa podkreślała cechy dystynktywne, odróżniające wspólnoty od innych. W ramach społecznej struktury wyróżniona grupa społeczna pełniła funkcję
„strażników pamięci” – byli to nauczyciele, duchowni, bardowie – to oni dysponowali odpowiednimi narzędziami, pozwalającymi na zachowanie wiernego i pełnego
przekazu, stanowiąc gwarancję ochrony określonego znaczenia w każdym nośniku
29. A. Skieterska, Przedmowa do: M. Kosienkowski (red.), B. Piskorska (red.), Dyplomacja cyfrowa
jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, Lublin 2014, s. 7.
30. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/media-spolecznosciowe-i-zdjecia, pobrano 15.05.2020 r.
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– pamięci, słowie, obrazie. Tkanie przeszłości tworzyło jej historię, ale jednocześnie
wskazywało na przyszły horyzont czasu.
Dziś, wspomniana eksternalizacja pamięci w zglobalizowanej sieci masowej komunikacji pozwala na swobodny dostęp do znacznej części danych i zasobów służących aktywności zawodowej i rozrywce. Można ten proces określić „globalną siecią
cyfrową”, złożoną z ogólnodostępnych danych. Nie można jednak tego zasobu określić mianem „kulturowego” w znaczeniu, które przypisujemy kulturze. Nowe formy
przekazywania – jak można stwierdzić – wpływają w istotnej mierze na zakłócenia
procesu samoregulatywności i reorganizację zasobów pamięci zgodnie z obecnym
charakterem relacji społecznych, politycznych i kulturowych. Strażnik pamięci stracił
dziś swój społeczny i polityczny autorytet (kapłan, duchowny, doradca) a uczestnikiem
w tworzeniu narracji może być każdy użytkownik sieci. Ten aspekt wpływa dziś na
obszar polityki i bezpieczeństwo informacyjne, polityczne, kulturowe podmiotów
państwowych, jako wciąż podstawowych uczestników stosunków międzynarodowych. Obszarami zainteresowania pozostaje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Stwierdzenie P. Ricoeura, że „ostatecznym odniesieniem pamięci pozostaje przeszłość,
bez względu na to, co jej przeszłościowość (la passéité) znaczy”31 można dziś przedstawić, naświetlając inne aspekty: znacznie większą uwagę przywiązuje się do przeszłościowości, moderując pożądane podmiotom znaczenia w bieżących zmaganiach
o akumulację siły. W pierwszych ważnych tekstach europejskiej kultury helleńskiej
problem pamięci pozostają powiązany z wyobraźnią i obrazem – woskowej tabliczki,
na której można wymazać odciśnięty ślad32. Krąg skojarzeń dotyka także problemu
zapominania treści wymazywanych na tabliczce.
Cyfrowy obieg danych stanowiący wyraz nowej pamięci komunikatywnej (mimo
wielu przedsięwzięć digitalizowania zasobów archiwów) zakłócił wytworzony przez
kultury mechanizm naturalnej ewolucji. Wielość dostępnych historii, narracji, danych
utrudnia zachowanie koherentności, ułatwia zaś podmienianie zasobów pamięci
kulturowej i historycznej. Te ingerencje zewnętrzne zakłócają mechanizm nieostrej,
lecz wytworzonej przez kultury ewolucyjności. Samoregulatywność pozwala na pewną
elastyczność w odpowiedzi na wyzwania nowych czasów; można powiedzieć, że tak
jak pamięć pełni funkcję społeczną, tak zapominanie nie jest jej pozbawione. Pewne
tropy ulegają zatarciu, inne zaś zyskują na wartości. Współcześnie istnieje nieporów31. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2012, s. 17.
32. Tamże, s. 18.
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nanie większa możliwość na wprowadzanie w obieg opinii publicznej społeczeństw
treści zewnętrznych, wpisujących się w ramy informacji nieprawdziwej – zmienne
ramy pamięci mogą tę treść przyjąć, lecz zakłóci ona przekaz, wpływając na tożsamość
i odbiór tejże w ramach wewnętrznej i międzykulturowej wymiany komunikatów.
W bezpośrednim powiązaniu działania o charakterze wyraźnie instrumentalizującym
przekaz do celów politycznych, w obszarze stosunków międzynarodowych wpływają na zmiany układu sił, dowodząc, że zarządzanie wizerunkiem i bezpieczeństwo
informacyjne państwa należy do strategicznych sektorów aktywności organów państwowych a wszelkie dostępne narzędzia, zwłaszcza o dużej dynamice jak Twitter,
stanowią niezbędny obszar aktywności organów polityki zagranicznej.
Wśród wielu nurtów teorii stosunków międzynarodowych konstruktywizm33
ujmuje rzeczywistość społeczną i polityczną jako wynik działania aktorów. „Bycie
aktorem oznacza zdolność do wywołania czynników przyczynowych i powodowania
zmiany w dotychczasowym stanie rzeczy”34. Świat ma więc naturę społeczną, a aktorzy stanowią efekt wzajemnych relacji i wpływów. Tworzenie świadomości może
mieć charakter endogeniczny lub konstytutywny. Ośrodkiem konstruktywizmu jest
zdolność wywierania wpływu na aktorów. Pojęcie siły, wyraźne w założeniach nurtu,
obecne jest na poziomach idei, kultury i znajduje swoją realizację w komunikacji – na
poziomie i kanale służącym celom podmiotów. Siła – której znaczenie ewoluowało
i ewoluuje od hard przez soft po smart power – ma dziś w sporej mierze charakter
nie tylko miękki, lecz – spoglądając na poziomie teorii – przede wszystkim relacyjny.
Jak pisze M. Castells, władza jest dziś nie atrybutem, lecz relacją35. Nie można więc
rozpatrywać pojęcia władzy w oderwaniu od podmiotów działających, wśród których
trudno również ustalić jednoznaczną hierarchię. Układ tejże zależy od umiejętności
komunikacyjnych podmiotu, zaś asymetryczność nie jest jednoznacznym wskaźnikiem do ustalania hierarchii wpływu. Dostęp do przekaźników treści i możliwość
reprodukcji lub koprodukcji znaczeń staje się dziś niezbędnym warunkiem ustalania relacji – również w wymiarze międzynarodowym. Uwarunkowania środowiska
międzynarodowego nakładają na aktorów zobowiązania nieobecne w erze tradycyjnej dyplomacji: obecność w przestrzeni sieciowej wymiany znaczeń, która służy nie
33. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007,
s. 292.
34. Tamże, s. 293.
35. M. Castells, Władza…, s. 23.
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tylko funkcji informacyjnej, lecz także – perswazyjnej. Wiodąca cecha środowiska
międzynarodowego, jaką jest dynamika, nakłada na aktorów nie tylko zobowiązanie
do działania symetrycznego, opartego na szybkości akcji i reakcji, ale również na wypracowaniu indywidualnego oraz skutecznego sposobu komunikacji. Przyciągnięcie
uwagi stanowi poziom podstawowy, poziomem wyższym jest stworzenie socjoprzestrzeni sieciowej, w której przepływ znaczeń jest kontrolowany przez nadawcę, również – a może przede wszystkim – na poziomie recepcji i dalszej reprodukcji. Sieć jest
zbiorem interesów podmiotów obecnych w komunikatach i odzwierciedla możliwości
perswazyjne dotyczące sposobu reprodukcji znaczeń. Punktem odniesienia wciąż
pozostają państwa, jako najważniejsi uczestnicy stosunków międzynarodowych, które
w ramach globalnego społeczeństwa sieci realizują wartości i interesy.
W ramach zasobu soft power, siły o charakterze – jak pisze J. Nye – „relacyjnym”,
decydujące pozostają narracje i ich moc perswazyjna, choć jednocześnie niebagatelny pozostaje wizerunek podmiotu wiarygodnego, jeśli idzie o zgodność z kulturą
i wartościami politycznymi obecnymi w danym systemie. Jest to w pewnym sensie
oczywiste, że narracje częściej odpowiadają pewnym powszechnie przyjętym standardom, takim jak unikanie opinii agresora lub strony niedotrzymującej umów, choć obie
okoliczności są w przestrzeni międzynarodowej obecne. Można więc założyć, że zasób
współczesnego imaginarium globalnego ze względu na konstelacje interesów wiąże
się z zaprzeczeniem mimetyzmu, zaś problemy nierozstrzygalności dotyczące prawdy
(np. historycznej) stanowią oś, wokół której skupia się wiele narracji. Narracje dotyczą
nie tylko stwarzania na nowo, lecz także i przetwarzania wyobrażeń dotyczących
wydarzeń bieżących lub przeszłych. Staranność, planowość, dopasowanie do opinii
publicznej przeprowadzanych operacji przyczynia się do zmniejszenia możliwości
wydobycia prawdy z, jak pisze P. Ricoeur, „wiru fałszywości”36. Rozpoznanie nie
opiera się bowiem dziś na weryfikacji ze źródłami, historycznymi czy archiwalnymi,
lecz na w sposób powtarzalny odciskanym – jak na glinianej tabliczce – wrażeniu,
którego jednak sam fakt powtarzalności nie zapewnia sukcesu w procesie przyjmowania i upowszechnienia. Dopasowanie taktyki do strategii osiągnięcia kluczowego
celu za każdym razem wymaga indywidualnego dopasowania i opracowania detali
dotyczących częstotliwości, formy (tekst, obraz, sekwencja obrazów, film, wywiady,
publikacja o walorach obiektywnych).

36. P. Ricoeur, Pamięć… , s. 24.
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Podsumowanie
Twitter stanowi jedno z kluczowych narzędzi strategii reaktywnej i kreującej korzystne
narracje podmiotów rywalizujących o akumulację siły. Popularność Twittera wciąż
wzrasta na tyle, że można stwierdzić, iż żaden liczący się uczestnik lub taki, który
do tego miana aspiruje, nie może dziś pominąć najbardziej zwięzłego, lecz istotnego
medium treści tekstowych i audiowizualnych.

Streszczenie
Twitter jako narzędzie współczesnej dyplomacji – miejsce nowych mediów w procesie kształtowania ładu międzynarodowego
Nowe media, wprowadzone w globalną infosferę jako skutek ostatniej wielkiej rewolucji, rewolucji cyfrowej, stały się istotnym narzędziem prowadzenia polityki
międzynarodowej na poziomie globalnym. Cechy nowych mediów – konwergencja
czasowo-przestrzenna, kod binarny, interaktywność, łatwość dostępu – umożliwiają
nie tylko skuteczną komunikację i wprowadzenie znaczeń w globalny obieg wymiany danych, lecz dają szerokie możliwość w obszarze realizacji strategii akumulacji
siły przez konstruowanie skutecznych narracji, politykę reaktywną i antycypacyjną.
Twitter – aplikacja, w której komunikat jest ograniczony do 240 znaków – stał się
popularnym i skutecznym medium polityki międzynarodowej, z którego atutów korzystają politycy, podmioty instytucjonalne państwowe i międzynarodowe. Obecność
na Twitterze od kilku lat należy do obowiązkowego instrumentarium prowadzenia
skutecznej narracji podmiotów zaangażowanych w działalność publiczną.
Słowa kluczowe: Twitter, polityka międzynarodowa, nowe media, komunikacja polityczna, smart power, soft power, bezpieczeństwo informacyjne, ład międzynarodowy,
konstruktywizm.

Summary
Twitter as a tool of modern diplomacy – new media`s position in the process of
shaping international order
New media, introduced to global infosphere as the result of the last great revolution,
became a relevant/important tool for international politics on a global scale. New
Media characteristics – time and space convergence, binary code, interactivity, ease
of access – allow not only for effective communication, input of meanings into global
circulation of data exchange but also give broad capabilities for realization of strategy
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that is supposed to accumulate strength by constructing effective narration, reactive
and anticipatory politics. Twitter – an application which messages are limited to 240
characters – became a popular and effective/useful medium in international politics,
its strengths are used by politicians, institutional, governmental and international
entities. Twitter accounts for politicians are a part of obligatory equipment used for
effective narration of entities involved in public activity.
Keywords: Twitter, international politics, new media, political communication, smart
power, soft power, informational security, international order, constructivism.
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Polityka – jedna z (wielu) miłości Martina Schulza
Bernard Wardziński1

Wstęp
Niniejszy artykuł poświęcony został sylwetce jednego z ważnych i wpływowych polityków niemieckich ostatnich lat, a mianowicie Martina Schulza, jako zwykłego
człowieka jak i polityka chcącego wprowadzenia zmian dla dobra obywateli Unii
Europejskiej. Zdając sobie sprawę z tego, iż osoba M. Schulza budziła i nadal budzi
wiele kontrowersji należy podkreślić to, że polityk ten ma w sobie ogromną charyzmę,
dzięki której pełnił ważne role polityczne zarówno w polityce lokalnej, jak i na szczeblu
europejskim. Do chwili wyboru na przewodniczącego SPD i kandydata na stanowisko
kanclerza Niemiec, Martin Schulz znany był zarówno w Niemczech, jak i krajach Unii
jako polityk związany z Europarlamentem. Kojarzono go głównie z polityką unijną:
jako posła PE, szefa tamtejszej grupy krajowej SPD, czy szefa frakcji socjaldemokratów.
Był także dwukrotnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jako unijny
polityk M. Schulz nie angażował się w wewnętrzną politykę Niemiec.
Osiągnięcie aktualnej pozycji politycznej wymagało od M. Schulza ciężkiej pracy.
Polityczną karierę rozpoczął w rodzinnej miejscowości Würselen, zarówno angażując
się w działalność lokalnej SPD, jak i działalność społeczną. Tam też został wybrany
radnym, a później przez 11 lat piastował funkcję burmistrza tej miejscowości. Zaangażowanie polityczne M. Schulza zostało dostrzeżone przez liderów SPD. W 1984
r. został członkiem zarządu SPD w Akwizgranie, a później jego szefem. Do kierownictwa SPD na szczeblu krajowym, zarządu i prezydium partii należy od 1999 r.
Sam o sobie mówił z dumą: Jestem najstarszym stażem członkiem kierownictwa SPD.
W 1994 r. wybrany został europarlamentarzystą. Podczas sprawowania mandatu
europosła, a później szefa europarlamentu, Schulz zasłynął jako przeciwnik skrajnej,
eurosceptycznej prawicy, która z kolei widziała w nim ucieleśnienie znienawidzonej
biurokracji europejskiej.
Nadreński charakter przyczynia się do jego rozpoznawalności. Podczas licznych
debat i dyskusji nie unika konfrontacji. Jako europoseł oraz przewodniczący PE niejednokrotnie pokazał, że jest w stanie dobitnie zająć stanowisko, również w kwestiach,

1. Mgr Bernard Wardziński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Pułtusku.
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z którymi przyjdzie mu się zmierzyć w polityce niemieckiej (tematy socjalne, nierówności dochodowe, walka z ubóstwem, problem uchodźców). M. Schulz ma ponad
23 – letnie doświadczenie w polityce i co ważne, skonsolidowane opinie dotyczące
zewnętrznej i wewnętrznej polityki oraz nowych wyzwań stojących przed Unią. Jego
osoba jako polityka jest intrygująca i rozpoznawana na świecie, aczkolwiek nie zawsze
ceniona i przychylnie postrzegana.
M. Schulz potrafi mówić przystępnym i zrozumiałym językiem, który łatwo dociera
do różnych klas niemieckiego społeczeństwa, od robotników po progresywne mieszczaństwo. Jest porywającym mówcą, którego wypowiedzi podobają się zwłaszcza tym
Niemcom, którzy mają już dość politycznej poprawności rządzących elit. Pomimo
swego wieku nadal sprawia wrażenie polityka o niespożytej energii. M. Schulz to
skuteczny, wyrachowany politycznie gracz, który wchodząc do niemieckiej polityki miał zwiększyć szanse na powstanie w Bundestagu kolejnej „Wielkiej Koalicji”
(CDU/CSU-SPD) i doprowadzić do utworzenia koalicji lewicowej (R2G2 – Zieloni
i Lewica, lub Zieloni i liberałowie z FPD). Jego nominacja na przewodniczącego
SPD była szansą na wyjście partii z wieloletniej zapaści. Pomimo upływającego czasu
nadal mocnymi stronami byłego już przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
są: elokwencja, charyzma i efekt świeżości (Niemcy nie definiują go jako część establishmentu partyjnego), słabymi zaś: brak doświadczenia w polityce wewnętrznej
Niemiec zarówno na poziomie federalnym, jak i na poziomie landów, a także kryzys
wiarygodności jego partii – SPD.
W Polsce M. Schulz postrzegano głównie jako kontrowersyjnego przewodniczący
PE, krytykującego prawicowe rządy PiS-u. Zarzucano mu również nieprzychylne
wypowiedzi wobec Polski, wtrącanie się w nasze wewnętrzne sprawy, narzucanie sposobu relokacji uchodźców. Niektóre mass media wypominały mu brak wykształcenia,
„tępotę”, alkoholizm. Sylwetkę M. Schulza ukazywano w niezbyt przychylnym świetle.
Cezary Gmyz (korespondent TVP w Berlinie) tak pisał na jego temat na Twitterze:
Wiedzieliście, że ten ćwok Martin Schultz nie ma matury i nie mówi żadnym obcym
językiem, a rządzi Europą? Minął się z prawdą, ponieważ (trochę już dziś zapomniany)
M. Schulz w Europie uchodzi za osobę oczytaną i znającą języki, w których potrafi
wiele powiedzieć.
2. Eksperymentalny sojusz sił (centro-)lewicowych pod przywództwem SPD. Od barw partyjnych
sojusz ten w mediach zaczęto już określać zdrobniale skrótem R2G (Rot-Rot-Grün, czerwono-czerwono-zielony).
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Droga do kariery politycznej
Martin Schulz urodził się 20 grudnia 1955 r. w Republice Federalnej Niemiec w niewielkiej miejscowości Eschweiler-Hehlrath blisko Würselen przy granicy z Belgią
i Francją. Był najmłodszym z pięciorga dzieci Klary i Alberta Schulzów. Niewiele
wiemy o jego rodzicach. Prawdopodobnie ojciec M. Schulza pracował jako policjant,
pochodził z okręgu Saary i dorastał w górniczej rodzinie o socjaldemokratycznych
orientacjach. Był założycielem lokalnej organizacji Socjaldemokratycznej Partii
Niemiec w Elversbergu. Możemy zatem rozważyć po raz pierwszy, że przekonania
polityczne ojca znalazły później odzwierciedlenie w poglądach młodego M. Schulza
i jego pierwszych osobistych wyborach politycznych. Wspominając swe dzieciństwo,
polityk niemiecki przywołuje burzliwe dyskusje starszego rodzeństwa wywołane
polityczną zmianą krajobrazu w połowie lat 60. XX w., gdy kruszała dominacja konserwatystów, a działacze SPD w 1966 r. zasiedli po raz pierwszy przy stole rządowym.
Rozmowy dotyczyły poważnego traktowania obywateli przez państwo i zachęcania ich
do działania. O swoim ojcu M. Schulz mówi rzadko. Według relacji syna, został on
zmuszony do walki w armii niemieckiej podczas II wojny światowej. Matka polityka,
której rodzice byli wiernymi wyborcami katolicko-konserwatywnej partii centrowej,
w przeciwieństwie do męża pochodziła z rodziny należącej do klasy średniej i była
członkiem-założycielem lokalnego oddziału Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej
w rodzinnym Würselen3.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, w latach 1967 – 1975 M. Schulz uczęszczał
do prywatnego katolickiego gimnazjum Świętego Ducha w Würselen. Informacje
na temat dalszego etapu kształcenia przyszłego polityka pozostają niejednoznaczne.
Jedne źródła podają, iż M. Schulz po dziewięciu latach porzucił szkołę, inne zaś, że
ukończył liceum Heilig Geist Gymnasium w Würselen, ale opuścił je bez zdania końcowego egzaminu. Niektóre źródła podają informacje o wyrzuceniu ucznia jeszcze
przed maturą z powodu jego skłonności do pyskowania, która powodowała ciągłe
konflikty z nauczycielami. On sam w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stwierdził,
że był strasznym rozrabiaką i miał kłopoty z uznaniem autorytetów. Jego wieloletni
przyjaciel oraz doradca, działacz SPD w okręgu Akwizgranu Herbert Hansen również
pamięta go, jako „osobę czasami zbytnio szczerą”. – Jego szczerość powodowała, że

3. http://ethnicelebs.com/martin-schulz, pobrano 10.06.2016 r.

29

Polityka – jedna z (wielu) miłości Martina Schulza

wciąż wdawał się w jakieś konflikty. Martin zawsze mówił to, co myśli. Wcześnie zasugerowano mu zmianę szkoły4.
Nie ma natomiast wątpliwości co do faktu, że jako nastolatek M. Schulz pragnął
zostać piłkarzem i nawet odnosił dość duże sukcesy w tej dziedzinie. Wraz z zespołem
Rhenania 05 (grał na lewej obronie) zdobył w 1972 r. wicemistrzostwo juniorów.
Musiał jednak zejść ze ścieżki dobrze zapowiadającego się piłkarza, bowiem uległ
podczas meczu mistrzostw młodzieżowych Niemiec poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła jego dalszą karierę sportową. Z tego też powodu, niezbyt odporny
psychicznie, popadł w alkoholizm. Bez szans na karierę sportową, bez matury, od
1975 r. M. Schulz rozpoczął dwuletni staż przygotowujący do zawodu bibliotekarza5.
Po zakończeniu stażu, pomimo nawiązania współpracy z księgarniami i domami
wydawniczymi (najpierw jako stażysta, później zaś jako sprzedawca książek), staczał się na samo dno. Nadużywanie alkoholu stało się przyczyną utraty pracy oraz
doprowadziło do groźby eksmisji z mieszkania. W tamtym czasie piłem bez żadnych
hamulców i prowadziłem takie życie, którego z dzisiejszej perspektywy sam nie potrafię
zrozumieć6. Przełom nastąpił w czerwcu 1980 r., gdy późniejszy polityk zwrócił się do
starszego brata – lekarza z prośbą, aby ten pomógł mu wyjść z nałogu. Samozaparcie
i pomoc najbliższych pozwoliły na wygranie batalii z nałogiem. Po 1982 r. M. Schulz
otworzył własną księgarnię, prowadząc ją do połowy lat dziewięćdziesiątych.
Aktywność sportowa odegrała w życiu M. Schulza znaczącą rolę. Dzięki niej przyszły przewodniczący kształtował cechy i zdobywał nowe umiejętności, pomagające
mu w życiu codziennym. Trenując ciało, trenował umysł. Uprawianie sportu hartowało w nim ducha, uczyło rywalizacji, a także uczciwości opartej na umiejętnościach
i znanych regułach. Kształtowało siłę woli, pragnienie zwycięstwa, prowadziło do
samodyscypliny. Dla młodego człowieka wchodzącego w świat polityki, najważniejsze stały się priorytety i bezwzględne trzymanie się ich. To one doprowadziły
go do „wielkiej” polityki. Dzięki zamiłowaniu do sportu M. Schulz nabył pokory,

4. A. Rybińska, P. Jendroszczyk, Prowincjonalny prowokator, „Rzeczpospolita” 2007, nr 4, s. 70–72.
5. W jednym z wywiadów dla „Rzeczpospolitej” M. Schulz sam ustosunkował się do swojego wyboru:
Dlaczego akurat ten zawód? – Z miłości do książek. Uwielbiam czytać. Spędzam na tym prawie
każdą wolną chwilę. Najchętniej biografie lub książki historyczne, A. Rybińska, P. Jędroszczyk,
Prowincjonalny, s. 70–72.
6. Wywiad M. Schulza dla dziennika telewizyjnego Tagesschau maj 2015 r.: https://www. tagesschau.
de/multimedia/sendung, pobrano 10.06.2016 r.
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cierpliwości, samoświadomości. Nabrał również pewności siebie, determinacji i co
ważne – dystansu do życia. Cechy te pomogły mu w miarę sprawnie przejść przez
szczeble lokalnej polityki i doprowadziły go na szczyt europejskiej drabiny politycznej.
Charakter M. Schulza kształtował się także poprzez literaturę. Możemy zaryzykować tezę, że zamiłowanie do książek pozytywnie wpłynęło na jego postrzeganie świata,
nauczyło kreować symulacje rzeczywistości, pomogło też w lepszym zrozumieniu
innych ludzi. Dzięki literaturze, stał się bardziej empatyczny i lepiej wyciągał wnioski
z sytuacji, które obserwował. Schulz nie tylko uwielbia czytać książki, ale pasjonuje
go też historia. Do ulubionych autorów polityka należy Tomasi di Lampedusa i Eric
Hobsbawm.
Poza wyżej wymienionymi informacjami niewiele wiemy na temat dalszej edukacji M. Schulza. Nie wiemy, czy braki w formalnym wykształceniu spowodowane
były trudnościami z alkoholem, czy też rozpoczętą dość wcześnie karierą polityczną.
Przypuszczać możemy, iż M. Schulz raczej nie chciał zdobyć formalnego wykształcenia. Być może do niczego nie było mu ono potrzebne. Wiadomo jednak, że polityk
mówi dość płynnie w kilku językach (angielski, francuski, holenderski, hiszpański).
Pomimo braków w wykształceniu jest erudytą i poliglotą. Jego talent językowy uznać
należy za rzadką umiejętność, zwłaszcza pośród polityków pochodzenia niemieckiego. Prywatnie Martin Schulz ma żonę oraz dwójkę dzieci: syna i córkę. Jego żona
urodziła się w miejscowości Małomice, które należą do województwa lubuskiego
i dopiero w 1958 r. przeniosła się z rodzicami do Niemiec. W jednym z wywiadów
M. Schulz tak mówił o pochodzeniu żony: Moja żona jest Polką. Ze Szprotawy. Jej
rodzina należy do wypędzonych. Wprawdzie w Polsce nie ma już rodziny, ale ja mam
tu wielu przyjaciół7. O życiu osobistym M. Schulza wiadomo niewiele, gdyż polityk
chroni swoją prywatność. Ze względu na jego zamiłowanie do polityki zagranicznej
nadano mu przydomek Kissinger z Würselen, który nawiązuje do postaci Henry’ego
Kissingera – amerykańskiego sekretarza stanu. M. Schulz jest też wielkim kibicem
piłki nożnej – od lat kibicuje FC Koln.

Kariera polityczna w Niemczech
Kariera polityczna Martina Schulza rozpoczęła się stosunkowo wcześnie, z pewnością
jeszcze przed zakończeniem edukacji szkolnej. Do SPD wstąpił on w 1974 r. W tym

7. A. Rybińska, P. Jendroszczyk, Prowincjonalny…, s. 70–72.
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samym okresie pełnił też funkcję przewodniczącego Asocjacji Młodzieżowej w Würselen8. Następnie przewodził organizacji Młodych Socjalistów w jednym z dystryktów Aachen. Poglądy polityczne M. Schulza zbiegły się z ofertą, jaką przedstawiali
w tamtym okresie niemieccy socjaliści. Główny powód, który popchnął go ku polityce,
a następnie w objęcia SPD, stanowiła walka o równoprawny świat i pokaźna tradycja
reprezentowana przez partię. M. Schulz odnalazł w niej najbardziej cenione przez
siebie wartości, czyli równość, demokrację i współpracę. Z pewnością niebagatelne
znaczenie dla wyborów politycznych działacza miała atmosfera rodzinnego domu
i poglądy ojca. Duży wpływ w jego politycznej karierze odegrał wybór w 1969 r.
pierwszego socjaldemokratycznego kanclerza Willego Brandta. Jako młody człowiek
M. Schulz marzył o „Stanach Zjednoczonych Europy”, państwie federalnym, nawiązującym do Stanów Zjednoczonych Ameryki9.
Jako młody człowiek, walczący o równoprawny świat, M. Schulz rozdawał ulotki, brał czynny udział w wiecach i spotkaniach zarówno w szkołach, jak i domach
starców, angażując się w walkę o prawa człowieka i światowy pokój. Działalność ta
pozwoliła mu ubiegać się o wybór do grona radnych nadreńskiego miasteczka. Od
1984 r. M. Schulz pełnił funkcję radnego owej miejscowości. W tej roli szczególnie
angażował się w walkę z bezrobociem. Między innymi założył w regionie kilka agencji
pomagających młodym w znalezieniu zatrudnienia10. Działania te bezsprzecznie
zdobywały mu popularność wśród przyszłych wyborców. M. Schulz prezentował się
jako energiczny, przedsiębiorczy i aktywny działacz, wrażliwy na potrzeby młodych
i bezrobotnych, skutecznie walczący o ich interesy. Nie mogło to pozostać bez wpływu
na dalszą karierę polityka.
Po dwunastu latach od pierwszego zetknięcia się z polityką, M. Schulz został najmłodszym burmistrzem w północnej Nadrenii-Westfalii. Jednym ze szczytowych
osiągnięć burmistrza Würselen była pływalnia „Aquania”. Nie wszyscy jednak postrzegali tę inwestycję w aspekcie pozytywnym. Lokalna opozycja CDU i FDP zarzucała politykowi nietrafność inwestycji i zadłużenie miasta na kilka milionów euro.
Doprowadzić to miało do deficytu budżetowego, którego skutki poniósł następca
M. Szulca. Tak było również z kwestią dotyczącą nielegalnych uciekinierów z Konga. M. Schulz, realizując w swoim mieście podstawowe prawo do azylu (wynikające
8. http://www.martin-schulz.eu/zur-person/steckbrief.html, pobrano 18.06.2016 r.
9. M. Schulz, Skrępowany olbrzym. Ostatnia szansa Europy, Warszawa 2014, s. 180.
10. A. Rybińska, P. Jendroszczyk, Prowincjonalny…, s. 70–72.
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z ustawy o przyjmowaniu uchodźców) ulokował w małej gminie 1200 Afrykanów.
Zajęte stanowisko spotkało się z krytyką gminnych prawicowych populistów. Mimo
nagonki na osobę burmistrza, decyzja ta przyniosła odwrotny skutek. Podczas wyborów w 1989 r. M. Schulz poparty został zarówno przez Kościół ewangelicki, jak
i katolicki oraz zaangażowanych przedstawicieli społeczeństwa demokratycznego,
co doprowadziło do tego, iż prawicowi populiści otrzymali poniżej pięciu procent
głosów11. Warto zauważyć, że już wówczas, na niemieckiej scenie politycznej, opozycja
zarzucała burmistrzowi nieprzebieranie w słowach i nieliczenie się z jej zdaniem.
Cięty język, ostre, niejednokrotnie wręcz obraźliwe sformułowania i wyrazisty styl
wypowiedzi stały się swoistym znakiem rozpoznawczym polityka.
Kolejnym ważnym punktem politycznej kariery M. Schulza stało się członkostwo
w Radzie Partyjnej SPD w latach 1991–1999. Ponadto, w 1995 r. wszedł on w skład
Zarządu Okręgowego w Mittelrhein, co skutkowało jego wyborem w kolejnym roku
na przewodniczącego władz partii w Akwizgranie. Działalność w strukturach okręgowych doprowadziła M. Schulza do członkostwa w 1999 r. w zarządzie krajowym partii.
Śledząc poczynania Schulza na niemieckiej, ale również, europejskiej scenie politycznej, dostrzec można, iż jego rola dla partii zaczęła wzrastać na przełomie XX
i XXI w. Został wówczas członkiem Rady Partyjnej i Zarządu Federalnego SPD, a jako
eurodeputowany pełnił funkcję koordynatora Grupy Socjalistycznej w różnych podkomisjach Parlamentu Europejskiego. Wśród idoli politycznych M. Schulz wymienił
byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera oraz byłego kanclerza Willy’ego Brandta, a także Helmuta Schmidta i polskiego europosła lewicy Józefa Piniora.
Upłynięcie kadencji Przewodniczącego PE i zbliżające się wybory na fotel kanclerza Niemiec w 2017 r. pozwalały sądzić, że M. Schulz nie zakończy swej kariery na
wewnętrznej scenie politycznej. Jeszcze w styczniu 2017 r. został oficjalnie ogłoszony
kandydatem swej partii na urząd kanclerski. Jednogłośna nominacja M. Schulza
przez zarząd SPD pozwoliła mu uzyskać stanowisko przewodniczącego partii socjaldemokratycznej12. W swym pierwszym (po nominacji) przemówieniu kandydat
SPD zadeklarował, że będzie starał się podejmować takie działania, aby jego nominacja pozwoliła na odniesienie dalszych sukcesów partii, która ponownie powinna
stać się najmocniejszym blokiem politycznym w Niemczech. Jego zdaniem możliwe
to będzie wtedy, gdy socjaldemokraci wygrają wybory do Bundestagu i odbiorą A.
11. M. Schulz, Skrępowany…, s. 147.
12. Oficjalny zjazd partii odbył się 19.03.2017 r.
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Merkel stanowisko kanclerza Niemiec, ponieważ kraj potrzebuje zmian. Nawiązując
do swej kampanii wyborczej wyraźnie podkreślił, że jej motywami będą: solidarność
i sprawiedliwość społeczna. Niestety kampania wyborcza M. Schulza, liczne oddolne
spotkaniach z wyborcami, nie pomogły mu w wygranej z A. Merkel, a jego partia po
przegranych wyborach, wejść musiała w niekoniecznie chciany – układ koalicyjny.
Zaznaczyć należy, iż nominacja byłego przewodniczącego PE spowodowała tylko
chwilowy sondażowy wzrost notowań poparcia zarówno SPD, jak i samego M. Schulza, które doprowadziło do wyprzedzenia w sondażach CDU przez SPD, a także aktualnej kanclerz A. Merkel13.

Kariera polityczna w Unii Europejskiej
Aktywną politykę na forum ogólnoeuropejskim M. Schulz rozpoczął w połowie lat
90. XX w. Nowe wyzwania przyniósł rok 1994. Po raz pierwszy polityk niemiecki
wybrany został wówczas posłem do Parlamentu Europejskiego. W kolejnych dwóch
latach zajmował stanowisko koordynatora Podkomisji do spraw Obrony Praw Człowieka (DROI) w grupie PES14. W latach 1996–2000 pełnił podobną funkcję w Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).
Następnie, w kolejnych czterech latach przyjął na siebie rolę przewodniczącego grupy
parlamentarnej socjaldemokratów niemieckich. W ciągu zaledwie około dwóch lat
z pierwszego (od 2002 r.) wiceprzewodniczącego parlamentarnej grupy socjalistów,
został w 2004 r. jej przewodniczącym w okresie VI kadencji. Demokratyczne wybory
mają to do siebie, że obywatele, wybierając swoich reprezentantów do parlamentu, zyskują jednocześnie możliwość bacznego przyglądania się ich poczynaniom
w danej instytucji. Pozwala to uniknąć wyboru osób, które sobie nie radzą bądź się
nie sprawdziły. M. Schulz obdarzony był dużym zaufaniem wyborców, co wynikało
z jego aktywności w Parlamencie Europejskim. Jeszcze dwukrotnie po 2004 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję (2009, 2014). Stojąc na czele grupy socjalistów,
w zamierzony i konsekwentny sposób kreował ich wizerunek. Pozwoliło mu to objąć
13. Dane Sonntagstrend dla “Bild am Sonntag” z 19.02.2017 r.
14. Partia Europejskich Socjalistów – druga co do wielkości frakcja w Parlamencie Europejskim.
W jej skład wchodzą partie socjaldemokratyczne i demokratyczno-socjalistyczne krajów Unii
Europejskiej. Od 2009 r. nosi nazwę Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów. Grupa S&D
składa się z eurodeputowanych z 28 grup krajowych, z których każda jest kierowana przez przewodniczącego delegacji.
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w 2009 r. przywództwo nad koalicją socjalistów i demokratów w Europarlamencie.
Został przewodniczącym frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów,
notabene jako lider dotychczasowej lewicowej frakcji sam zaproponował ową nazwę.
Choć M. Schulzowi niejednokrotnie wypominano braki w wykształceniu, na pewno
nie można odmówić mu znajomości Parlamentu Europejskiego, zarówno od strony
mechanizmów jego funkcjonowania, jak i kruczków prawnych. Można się z nim nie
zgadzać, często trudno się podpisać pod jego radykalnymi opiniami, ale nie da się go
ignorować. Jego wyrazistość jako polityka doprowadziła do tego, iż w 2012 r. objął
funkcję przewodniczącego Europarlamentu. Zasiadający od wielu lat w PE M. Schulz
wiedział, w jaki sposób wypracowuje się polityczny kompromis i kiedy można, a nawet
trzeba dążyć do politycznego starcia. W odróżnieniu od swego poprzednika (Jerzego
Buzka) nowy przewodniczący wykorzystywał potencjał, ambicję, a także kompleksy
Unii Europejskiej w walce o jedność Europy. Prowadząc batalię o integralność Europy, M. Schulz niejednokrotnie popadał w konflikty z przedstawicielami państw
członkowskich. Pomimo iż eurosceptycy nie mieli z nim łatwego życia, Parlament
Europejski (pod jego przewodnictwem) nadal pozostał miejscem, w którym polityczne debaty służyły wszystkim obywatelom Unii. Schulz jako polityk o ugruntowanej
pozycji sprawnie formułował wspólne rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące
kluczowych dla Europy i Europejczyków tematów.
W swym pierwszym oficjalnym przemówieniu przewodniczący M. Schulz podkreślał fakt bezużyteczności i bezproduktywności wielu instytucjonalnych debat
prowadzonych przez polityków europejskich. Zwracał uwagę, że Europejczyków
interesuje w pierwszym rzędzie: „przyszłość ich dzieci, miejsce pracy i emerytury”,
a od wybranych przez siebie posłów Europarlamentu oczekują obrony ich interesów. Ostrzegał również przed możliwością rozpadu Unii, podkreślając integralność
i nierozerwalność jej interesów z interesami sąsiadów. Według M. Schulza UE nie
jest grą o sumie zerowej, w której ktoś musi przegrać, żeby ktoś inny mógł wygrać:
jest dokładnie odwrotnie: albo wszyscy przegramy, albo wszyscy wygramy. Podstawową regułą jest tu metoda wspólnotowa. Nie jest to termin techniczny, lecz dusza Unii
Europejskiej15. Zdaniem M. Schulza od 2010 r. zmieniło się nie tylko postrzeganie
problemów krajów unijnych, ale także sposoby ich rozwiązywania, zaś procesy decyzyjne Parlamentu Europejskiego zostały w znacznym stopniu ograniczone, w wyniku
15. Przemówienie inauguracyjne przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza,
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/inaugural, pobrano 20.06.2016 r.
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zbyt częstego zwoływania szczytów i spotkań szefów rządów. Parlamenty narodowe
narażone zostały na degradację, bowiem większość istotnych ustaleń rządowych
podejmuje się w zaciszu brukselskich gabinetów. Działaniom takim nie może bezczynnie przyglądać się Parlament Europejski. Dlatego też pierwszym sprawdzianem
miałoby być międzyrządowe porozumienie dotyczące nowej unii fiskalnej, ponieważ
Europa to wspólnota wartości, zaś ci, którzy tego nie przestrzegają musza liczyć się
ze sprzeciwem Parlamentu.
Ostre słowa krytyki pod adresem Parlamentu nie spotkały się jednak z powszechnym entuzjazmem i poparciem dla zamierzeń przyszłego przewodniczącego. Zwolennicy podkreślali, iż pod przewodnictwem M. Schulza zapanuje porządek, a obrady
nabiorą dynamiki. Z kolei przeciwnicy wypominali wybuchowość, brak kompromisu
i apodyktyczny ton polityka, zarzucali ewidentną stronniczość, nazywając M. Schulza awanturnikiem, atakującym głównie prawicowych polityków, który wstępując
w Parlamencie operuje językiem pełnym inwektyw i insynuacji, a także niechęcią do
swoich interlokutorów. Odzwierciedleniem tych poglądów dotyczących M. Schulza
były słowa Marka Migalskiego: teatr polityczny ma swoje granice i nie wierzę w to,
że z tego agresywnego polityka wyrośnie nagle niemiecki Jerzy Buzek (koncyliacyjny
i szukający kompromisu w każdej sprawie)16.
Sam Martin Schulz jako nowy przewodniczący zapowiedział, że będzie „walczyć
o szacunek dla Parlamentu Europejskiego” i dołoży starań, by „odzyskać zaufanie
obywateli i rozbudzić entuzjazm dla Europy”17. Dodał, że za jego przewodnictwa
Europarlament będzie miał „mocny głos”. Podkreślił też, że będzie walczył o to, by
przedstawiciel Parlamentu Europejskiego (czyli on sam) mógł zasiadać przy stole
na szczytach europejskich. Ostrzegał, że nie będzie przywódcą wygodnym, który za
wszelką cenę uniknie konfliktów. Przeciwnie, zapowiadał, że atmosfera sporu jest
konieczna, by przywrócić szacunek władzy wykonawczej dla Parlamentu lub gdy
zagrożone będą interesy obywateli. M. Schulz przedstawiał się ponadto jako polityk,
który opowiada się za silną pozycją posłów broniących interesów swoich wyborców
i obywateli. Nieustannie powracał też do wątku zaufania do procesu integracji europejskiej. Przywrócenie zaufania wśród zwykłych obywateli i ponowne rozbudzenie
entuzjazmu dla Europy uważał za swój obowiązek.

16. http://migal.salon24.pl/381996,martin-schulz-to-zly-wybor, pobrano 12.06.2016 r.
17. http://uniaeuropejska.org/martin-schulz/ pobrano 10.06.2016 r.

36

Bernard Wardziński

M. Schulz Europę widział z perspektywy obywateli jako sprawiedliwą i bezpieczną,
która powinna być zjednoczona pod względem socjalnym. Uwypuklał również potrzebę zmiany, która tak bardzo potrzebna jest UE, zwłaszcza w wymiarze finansów
publicznych. W UE widział i nadal widzi potrzebę wzrostu i pełnego zatrudnienia,
w taki sposób, aby mogła ona sprostać wyzwaniom globalizacji nowych rynków
wschodzących. Silnie akcentował brak spójnej wizji europejskiej w sprawie kontaktów handlowych z zagranicą. Argumentował, że Europa nie powinna skupiać się
na rynku wewnętrznym i kontaktach w ramach strefy, ale okazywać zaangażowanie
poza granicami państw członkowskich oraz rozwijać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
Przedstawiając sylwetkę M. Schulza, nie możemy zapominać o 2 lipca 2003 r.
Dzień ten przeszedł do unijnej historii. Ówczesny premier Włoch Silvio Berlusconi,
po przedstawieniu w PE programu włoskiej prezydencji, publicznie skrytykowany
został przez niemieckiego polityka określeniami przyrównującymi południowego
działacza do troglodyty i mafioso za łączenie funkcji premiera i właściciela koncernu medialnego. S. Berlusconi nie pozostał dłużny i, znając dużą niechęć Niemca do
koncepcji nazistowskiej, zaproponował M. Schulzowi rolę kapo w filmie o obozie
koncentracyjnym18. Riposta uderzyła M. Schulza w czuły punkt, ale paradoksalnie
konflikt na najwyższym szczeblu europejskiej polityki przyniósł Niemcowi wiele
sławy, wynosząc postać szeregowego dotąd polityka do grona najbardziej rozpoznawalnych przywódców europejskich. Śmiałość w wyrażaniu opinii i cenność krytyki
przysporzyła mu sympatii. Martin Schulz udowodnił poza tym, że nie tylko potrafi
bardzo logicznie formułować swe oskarżenia wobec politycznych konkurentów, ale
także znajdować na ich argumentacje niezbite, racjonalne kontrtezy.
Dziś poglądy M. Schulza są powszechnie znane, a jego postać rozpoznawalna.
Chociaż uczęszczał do chrześcijańskiego gimnazjum, stał się działaczem o wybitnie
lewicowych poglądach, broniącym określonych wartości. Polityk niemiecki słynie
z ciętego języka oraz tego, iż często lubi pouczać innych polityków. Jak twierdzą jego
współpracownicy, wbrew pozorom M. Schulz doskonale panuje nad tym, co mówi
i wie, na ile może sobie pozwolić. Jego odwaga zależy od wielkości przeciwnika.
W 2005 r. M. Schulz mówił o Jarosławie Kaczyńskim: taki człowiek nigdy nie będzie
partnerem dla europejskich socjalistów. Jego rząd reprezentuje wszystko to, z czym

18. M. Ikonowicz, Kompromitacja Berlusconiego, „Tygodnik Przegląd” 2003, nr 13, s. 21–22.
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walczymy. Po roku nie zmienił swego zdania i stwierdził, że odsunięcie od władzy
rządu Kaczyńskiego byłoby błogosławieństwem dla Polski i Europy. Słynna była również
debata o Polsce w kontekście zarzucanej jej ksenofobii, antysemityzmu i rasizmu. Ligę
Polskich Rodzin umieszczał „na krawędzi klerykalnego faszyzmu”. Jestem pewien,
że ci ludzie z LPR mają u siebie w domach mój portret na ścianie i celują w niego
rzutkami – mówił19. Przemawiając zaś w Knesecie w 2014 r., napomknął o prawie
Palestyńczyków do własnego państwa oraz w zawoalowany sposób nadmienił, że
Palestyńczycy zużywają tylko 17 litrów wody na osobę podczas gdy Żydzi 70. Jednakże, M. Schulz nie ośmielił się skrytykować kogokolwiek z rządu Izraela, a nawet
w tym samym przemówieniu nieco wcześniej podkreślił, iż Unia Europejska nie ma
zamiaru bojkotować produktów izraelskich20. Wypowiedź w Knesecie spowodowała
jednak dyplomatyczny zgrzyt.
Równie ostro M. Schulz potrafił krytykować Kościół i papieża. Sam przyznawał, że
jego trwała niechęć do Kościoła pozostała mu z czasów szkolnych. Faktem pozostaje
jednak, że do dnia dzisiejszego z Kościoła nie wystąpił, a z jego podatków kościelnych finansowane są remonty kościołów oraz charytatywna działalność organizacji
kościelnych21.
W kontekście lewicowych poglądów M. Schulza i jego częstych odwołań do idei
sprawiedliwości społecznej, warto przyjrzeć się jednemu z aspektów funkcjonowania
PE. O kosztach obsługi biura M. Schulza jako przewodniczącego instytucji unijnej
w 2015 r. pisał brytyjski „Daily Mail”. Podawano, że oprócz pensji w wysokości 227,000
euro rocznie M. Schulz korzysta ponadto z dwóch limuzyn, dwóch szoferów oraz
pomocy trzydziestu trzech rozmaitych asystentów. W tej gigantycznej administracji
stworzono stanowiska takie, jak: bezpośredni rzecznik M. Schulza, pięciu urzędników do spraw kontaktów z prasą, dwie sekretarki, osoba do pisania przemówień,
a nawet dwóch odźwiernych ubranych we fraki, aby witać gości i spełniać rozmaite
inne obowiązki. Ogółem kosztowało to podatników europejskich przeszło milion
euro rocznie22.
M. Schulzowi nie można odmówić cech przywódczych. W swojej partii otaczany
był głębokim szacunkiem i autorytetem, ale nie jest tajemnicą, że ogromne zaanga19. http://www.newsweek.pl/, pobrano 10.06.2016 r.
20. http://www.dw.com/pl/, pobrano 20.06.2016 r.
21. A. Rybińska, P. Jendroszczyk, Prowincjonalny…, s. 70–72.
22. http://www.eioba.pl/a/50m3/martin-schultz-tajemniczy-urzednik, pobrano 20.06.2016 r.
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żowanie w życie polityczne oraz ekspresyjność podczas przemówień w parlamencie,
nie przysparzała mu konserwatywnych zwolenników. Schulz, znając języki obce
i odznaczając się takim cechami jak nieustępliwość, charyzma, profesjonalizm czy
łatwość przemawiania, odnajdywał się bez problemów w europejskiej maszynie demokratycznej. Jego zdaniem wielu młodych ludzi odczuwało potrzebę i nadal domaga
się odpowiedzi na pytanie: po co potrzebujemy tej Europy? Aby na nie odpowiedzieć
najpierw należy pokonać kryzys zaufania, w którym obecnie tkwi Unia Europejska
i jej polityczne elity. W tym celu Europa musi zmienić kurs w polityce gospodarczej, a także wzmocnić i rozbudować demokrację. Osiągnięcie tego możliwe będzie
wtedy, gdy zostanie wzmocniona europejska gospodarka, stworzona odpowiednia
polityka zagraniczna broniąca współczesnego modelu społeczeństwa i poskromiony
zostanie międzynarodowy drapieżny kapitalizm. Współczesny świat to jedna wielka globalizacja. Dlatego też wielką rolę odgrywa współpraca ponad granicami. M.
Schulz doskonale zdawał sobie z tego sprawę i podkreślał, że Europa musi wzmocnić
swoją demokrację. Parlament Europejski powinien wyłaniać europejski gabinet wraz
z możliwością jego odwołania, a projekty legislacyjne mogłyby być przedkładane
i podejmowane także przez lokalne rządy, oraz organy legislacyjne – Parlament i Radę
Europejską. Demokracja to również rola i znaczenie partii europejskich. Według
M. Schulza, powinny one odgrywać zasadniczą rolę w UE. Aby tak było, muszą zostać wzmocnione poprzez przejęcie w Europie tych funkcji, które pełnią w krajach.
Bowiem bez nich, traktowanych jako siła napędowa, ograniczone będą możliwości
szybkiego zaktywizowania europejskiej opinii publicznej. To z kolei skończyć się
może fiaskiem dyskusji na europejskie tematy. W swojej wizji dotyczącej Europy M.
Schulz poruszał również problematykę aktywnego społeczeństwa obywatelskiego,
ponieważ wspólnota powinna składać się z angażujących się w nią obywateli. W celu
„oddolnego” wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego M. Schulz, wraz z Ulrichem
Beckiem, Helmutem Schmidtem, Jurgenem Habermasem i Umberto Eco, w 2012 r.
podpisali apel. Głównym celem przedsięwzięcia była możliwość wyjazdu młodych
ludzi na rok do innego państwa europejskiego, aby pracować tam na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Takie doświadczenie kształtować może całe życie młodego
człowieka i otworzyć przed nim nowe perspektywy. Wyjazd ten finansowo wspierać
miała UE: każde dziecko w Europie powinno w ciągu nauki szkolnej spędzić pewien czas
w innym kraju UE, a koszty nie mogą stanowić przeszkody. To samo dotyczy studentów
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i wszystkich kształcących się23. M. Schulz posiadał w tym zakresie własne doświadczenia, ponieważ jako młody chłopak wyjechał na wymianę szkolną do Francji. Spotkał
się tam z otwartością i przyjaźnią, które odcisnęły się na całym jego dalszym życiu.
Od tej wymiany jestem szczerym frankofilem; dziś jeszcze spędzam urlopy we Francji,
a język francuski jest mi obok mojego języka ojczystego najbliższy24.
M. Schulz nie był zwolennikiem dzielenia UE i wiedział, że polityka zagraniczna
ma duże znaczenie w tworzeniu najwyższej formy politycznej sztuki rządzenia. Tak
więc Europa powinna bardziej angażować się w rozwiązywanie międzynarodowych
konfliktów i zagrożeń, prowadząc jednolitą, spójną politykę zagraniczną. Niestety tak
nie jest, bowiem zdaniem przewodniczącego Europa występuje na światowej scenie
często dziwnie niezdecydowanie, sprawia wrażenie niezgodnej i nie przedstawia spójnej polityki. Ponadto wielokrotnie Unii nie udaje się skutecznie zastosować własnych
zasobów w polityce zagranicznej25.
Według polityka ograniczenie stosunków transatlantyckich tylko do kontaktów
z USA byłoby uchybieniem. Stany Zjednoczone traktowane są jako znaczący sojusznik Europy, ale perspektywa partnerstwa z państwami latynoamerykańskimi
i karaibskimi niesie ze sobą ogromny potencjał dla współczesnej Europy. M. Schulz
jako przewodniczący PE przekonywał, że trzonem europejskiej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa są stosunki z Rosją. Zgodnie ze stanowiskiem polityka wspólny
interes między Rosją a Unią Europejską powinien polegać nie na konfrontacji, lecz
kooperacji. Unia potrzebuje Rosji i innych państw Wspólnoty Niepodległych Państw
jako dostawców energii, a Rosja potrzebuje Europy jako rynku zbytu. W ramach
konstruktywnego partnerstwa Europa powinna realizować swoje interesy również
w relacjach z Chinami, bowiem bez tego mocarstwa nie rozwiąże się żadnych głównych konfliktów zagrażających światu. Kolejnym ważnym partnerem UE w opinii
M. Schulza powinien być subkontynent indyjski, a także państwa Afryki Północnej,
gdyby stosunki handlowe łączyły się z dialogiem o demokrację i prawa człowieka26.
M. Schulz zdawał sobie sprawę z tego, że Europa może współtworzyć politykę
stabilizacji tylko i wyłącznie wtedy, gdy przemawia jednym wspólnym głosem. Dla
niego Europa to koncepcja wspólnego i egalitarnego społeczeństwa, w którym dba
23. M. Schulz, Skrępowany…, s. 226.
24. Tamże, s. 178.
25. Tamże, s. 185.
26. Tamże, s. 193.
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się o każdego, nikogo nie zostawia się samemu sobie, dając drugą szansę. W takiej
Europie, niezależnie od kulturowej różnorodności, musi być możliwa jedność, bowiem Europa to określony system wartości. Dlatego też tak duże znaczenie dla M.
Schulza miała i ma ochrona praw podstawowych praw człowieka (Europejska Karta
Praw Podstawowych). Działając w organach Unii Europejskiej polityk zajmował się
również transgranicznymi negocjacjami taryfowymi i transgranicznym wspieraniem
edukacji i nauki. M. Schulz nosił się z zamiarem przekształcenia Parlamentu Europejskiego, jedynej instytucji w Brukseli pochodzącej z demokratycznych, bezpośrednich
wyborów, w zalążek Europy politycznej. Polityk pragnął utworzenia wspólnoty, która
zdolna będzie do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, gospodarczej, wojskowej,
która nie będzie jedynie luźną strefą wymiany towarów i usług. W przeciwieństwie
do ogromnej większości eurodeputowanych, traktujących Strasburg jako wygodną
posadę albo czasowe zesłanie od krajowej polityki, M. Schulz od początku wiedział,
po co angażuje się w integrację europejską. Chodziło mu o budowanie federalnego
państwa europejskiego. Aby zjednać do siebie eurodeputowanych, nie unikał haseł
populistycznych. Zdobył wsparcie zwolenników powiększania kompetencji Parlamentu Europejskiego. Jako szef tego organu umiejętnie walczył o swoją pozycję, dbał też
o to, aby zawsze znajdować się w świetle jupiterów. O skuteczności działań M. Schulza
przesądzał m.in. fakt, że jako pierwszy w historii polityk europejski, w 2014 r. został po
raz drugi z rzędu wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zdobył
409 głosów, przy 612 ważnych, już podczas pierwszej tury głosowania. W swoim
wystąpieniu, adresowanym do Parlamentu, zaraz po wyborze, nowy przewodniczący
zapowiedział, że ponowne obowiązki będzie traktował niezwykle poważnie, bowiem
przebywanie w centrum europejskiej demokracji zobowiązuje27. Zdaniem M. Schulza
w UE powinno przestrzegać się litery prawa, a nie prawa silniejszego, o czym pamiętać
powinni wszyscy posłowie Europarlamentu. Według polityka Unia odzyska zaufanie
obywateli wtedy, gdy zacznie szanować obywateli i stanie po ich stronie, a wybrani
posłowie zaczną kierować się dobrem swoich wyborców.
Wyrazem uznania dla polityka M. Schulza było przyznanie mu w 2015 r. Nagrody
Karola Wielkiego28. Kapituła podkreśliła jego bliskie kontakty z obywatelami, m.in.
27. http://www.europarl.pl/ pobrano 16.07.2016 r.
28. Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego (niem. Karlspreis, od 1988 r. Internationaler Karlspreis zu Aachen) – została ustanowiona w Akwizgranie po II wojnie światowej. Przyznawana
jest corocznie od 1950 r. wybitnym osobistościom i instytucjom za zasługi w promowaniu pokoju

41

Polityka – jedna z (wielu) miłości Martina Schulza

w państwach przeżywających trudności finansowe, takich jak Grecja, Portugalia, Włochy czy Hiszpania, a także solidarność z “ludźmi opowiadającymi się za Europą”. Jej
zdaniem M. Schulz umacniając parlamentaryzm i racje demokratyczne doprowadził
do utożsamiania się z Europą jej mieszkańców. M. Schulz opowiadając się za zmianami
instytucjonalnymi w Unii Europejskiej podkreślał, iż kontrolę nad całą instytucją
przejąć powinien Parlament Europejski, który podzielony byłby na dwie izby przypominające parlamenty krajowe. Według polityka unijne problemy wynikają z tego,
iż obywatele krajów członkowskich nie są poinformowani w odpowiedni sposób, kto
i za co w Unii odpowiada. Z tego też względu Unia jako organizacja traci zaufanie
społeczne. M. Schulz proponował, by jasno określić, czego obywatele mogą i powinni
oczekiwać w określonych dziedzinach od Brukseli. Zdaniem przewodniczącego PE
Unia nie powinna angażować się w obszary, które mogą być regulowane na szczeblu
krajowym. Wspólnota powinna się natomiast skupić na zagadnieniach, z którymi
Europa może poradzić sobie wspólnie29. M. Schulz i S. Gabriel wydali po referendum
w Wielkiej Brytanii program socjaldemokratów dla Europy, w którym domagali się
ograniczenia roli Komisji Europejskiej i przekazania większej liczby uprawnień PE.
Działacze SPD podkreślali dodatkowo znaczenie „wspólnego europejskiego głosu na
arenie międzynarodowej”. Niemniej jednak dostrzegali fakt, że tylko wtedy, gdy Europa
mówi wspólnym językiem, może wnieść znaczący wkład w politykę międzynarodową30.

Martin Schulz a polityka niemiecka 2017
Po oficjalnej nominacji (19.03.2017 r., M. Schulz uzyskał 100% ważnych głosów i zastąpił S. Gabriela) na przewodniczącego SPD były przewodniczący PE oficjalnie stał
się kandydatem do fotela kanclerskiego i rozpoczął ostrą rywalizację z A. Merkel
o objęcie tego stanowiska. W pierwszym etapie wybór M. Schulza doprowadził do
poprawy notowań partii, bowiem wzrost ten umożliwił (po raz pierwszy od 10 lat)
przewagę objęcia sondażowego socjaldemokratycznej partii SPD nad blokiem partii
chadeckich CDU/CSU. Sytuacja ta uległa zmianie w momencie wyborów do parla-

i jedności w Europie. Jej pierwszym laureatem był twórca idei Paneuropy, hrabia Coudenhove-Kalergi. Otrzymali ją również Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schuman, Helmut Kohl,
Bronisław Geremek, Jan Paweł II, Donald Tusk, Tony Blair, Jacques Delors, Bill Clinton.
29. M. Schulz, Skrępowany…, s. 176.
30. http://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/ pobrano 18.06.2016 r.
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mentu regionalnego Kraju Saary. W ich wyniku zwycięstwo odniosła CDU i ponownie
przejęła palmę pierwszeństwa nad SPD.
Wynik ten zarówno dla SPD, jak i samego M. Schulza stał się swoistym otrzeźwieniem przed kolejnymi wyborami do landtagów w Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii
Północnej-Westfalii i nadchodzącymi wyborami powszechnymi. Być może rezultat
powiązany był z kampanią wyborczą samego M. Schulza, który w przeciwieństwie do
swojej kontrkandydatki nie zajmował czołowego miejsca ani w rządzie, ani w polityce
lokalnej. Komentatorzy polityczni podkreślając fakt chwilowego wzrostu poparcia
SPD i M. Schulza, zwracali uwagę, że w przeciwieństwie do A. Merkel, M. Schulz
prowadził tylko prowincjonalną kampanię wyborczą.
Prawdziwy sprawdzian czekał M. Schulza i jego partię 14 maja w Nadrenii Północnej-Westfalii podczas wyborów do Landtagu. Od samego początku komentatorzy polityczni stawiali na wygraną kandydatki CDU Armin Laschet. Jednak wzrost
popularności SPD pod kierownictwem M. Schulza zakłócił te notowania. Ponownie
w sondażach zyskała socjaldemokratyczna premier landu Hannelora Kraft. Wygrana
H. Kraft doprowadzić miała do zawiązania koalicji czerwono-czarnej, czyli rządu
pod przewodnictwem SPD, co byłoby odwróceniem obecnej sytuacji na płaszczyźnie
federalnej i złym znakiem dla A. Merkel przed wrześniowymi wyborami31. Jednak
spekulacje te nie sprawdziły się, bowiem w przeciwieństwie do SPD CDU osiągnęło
wysokie zwycięstwo w wyborach w Kraju Saary, co najprawdopodobniej przełożyło
się na wynik wyborów w Nadrenii Północnej-Westfalii. Przedostatnim sprawdzianem
przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu były wybory w Szlezwiku-Holsztynie
(07.05.2017). W ich wyniku kolejne zwycięstwo odniosła partia kanclerz Niemiec
– A. Merkel. Po raz drugi SPD pod kierownictwem M. Schulza została pokonana.
Po ogłoszeniu wyników premier landu Torsten Albig z SPD stwierdziła: To gorzki
dzień dla SPD, dla rządu i dla mnie osobiście32. Szef SPD w Szlezwiku-Holsztynie
Ralf Stegner dodał zaś: Wynik jest dla nas przykrą niespodzianką. Nie ma co owijać
w bawełnę, przegraliśmy z kretesem33.
„Efekt Schulza” spowodował chwilowy wzrost notowań jego partii, który niestety
nie przełożył się na wynik wyborów krajowych. Pomimo iż SPD w swej kampanii
31. http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/wybory-w-niemczech-angela-merkel-spokojna-jej-partia-wrocila-do-formy,11944464/ pobrano 05.05.2017 r.
32. http://fakty.interia.pl/swiat/ pobrano 08.05.2017 r.
33. Tamże.
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stawiała na hasła propagujące idee sprawiedliwości społecznej, nie przekonała wyborców o skłonnościach centrowych i niezdecydowanych, liczących na załatwienie
aktualnych problemów Niemiec. W przeciwieństwie do SPD kampania wyborcza
CDU skupiła się na bieżących problemach kraju. Być może akcentowanie rozwiązania
bieżących problemów spowodowało wygraną partii A. Merkel.
Niezadawalające wyniki SPD mogły zaważyć niekorzystnie zarówno na wizerunku
partii jak i jej przewodniczącego, oraz doprowadzić do zmiany aktualnej koncepcji
wyborczej. Porażka M. Schulza w jego własnym kraju była niezwykle dotkliwa i deprymująca. Jako były piłkarz M. Schulz po przegranych wyborach w Kraju Saary
używając terminologii piłkarskiej mógł powiedzieć, iż w wyniku rozgrywki SPD-CDU,
chwilową przewagę obejmuje partia A. Merkel natomiast mecz jeszcze trwa. Przegrana
SPD w Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii Północnej-Westfalii dała całkowitą przewagę
chadecji. Pomimo wyborczych porażek w landach i negatywnych wyników sondażowych M. Schulz pozostawał nadal w swoim otoczeniu autorytetem, a partia darzyła
go głębokim szacunkiem, co sprawiło, iż kandydat SPD nie tracił nadziei na wygraną
we wrześniowych wyborach do Bundestagu, nie poddawał się i walczył w kampanii
do końca. Pewność siebie okazał zarówno w sierpniowym wydaniu „Spiegla”, gdzie
dobitnie powiedział, iż w porównaniu do obecnej kanclerz on jako nowy szef rządu
lepiej poradzi sobie z D. Trampem, stanowiącym jego zdaniem ryzyko dla Ameryki
i świata, jak i w jednym z telewizyjnych wywiadów dla stacji ZDF, w którym stwierdził,
że nadal ma spore szanse na to, by zostać następnym kanclerzem, ponieważ należy
do tych polityków, którym bliższe są zasady niż sondażowe punkty procentowe34.
Jednak, jak wcześniej wspomniano, jego aktywność w życiu politycznym i żywiołowe przemówienia, niestety nie przyniosły mu zwycięstwa w pojedynku z A. Merkel,
a co za tym idzie, nie przełożyło się na poparcie dla SPD i jego samego. W wyborach
do Bundestagu socjaldemokraci pod przewodnictwem M. Schulza uzyskali tylko
153 mandaty35 i ponieśli historyczną porażkę, a on sam nie został kolejnym socjaldemokratycznym kanclerzem Niemiec z SPD. Przegrane wybory wymusiły (mimo
licznych słów dezaprobaty dla koalicjantów) przystąpienie przewodniczącego M.
Schulza do koalicyjnych rozmów z CDU/CSU, a w konsekwencji do jego ustąpienia
z funkcji przewodniczącego partii (13.02.2018 r.). Nim to jednak nastąpiło M. Schulz
zapowiedział stworzenie konstruktywnej, odpowiedzialnej opozycji, skoncentrowa34. Wywiad dla „Der Spiegel” z 03.08.2017 r. i telewizji ZDF z 13.08.2017 r.
35. https://www.bundeswahlleiter.de/bundeswahlleiter, pobrano 26.09.2017 r.
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nie się na odnowie partii oraz aspirował do objęcia funkcji ministerialnej (minister
spraw zagranicznych) w nowym koalicyjnym rządzie A. Merkel. Jednak ogromna
presja politycznych nastrojów i niezadowolenie partyjnych działaczy spowodowała
zrzeczenie się przez niego stanowiska ministerialnego. Wydaje się, że trzykrotnie
przegrane lokalne wybory SPD pod przewodnictwem M. Schulza, przegrane wybory
do Bundestagu, ustąpienie z funkcji przewodniczącego SPD, a także częściowe niezadowolenie własnego środowiska politycznego przejawiające się brakiem akceptacji
nominacji na stanowisko ministerialne spowodowało, iż polityczna kariera M. Schulza
dobiegła końca.

Podsumowanie
Urodzonego w 1955 r. w Hehlrath M. Schulza nazwać można człowiekiem pełnym
sprzeczności. Usunięty ze szkoły za arogancję i konflikty z nauczycielami, niedoszły
sportowiec, którego sportowa kariera załamała się w wyniku poważnej kontuzji kolana
– zrobił polityczną karierę. Stał się jednym z najpotężniejszych polityków europejskich. Bez szkoły, pracy, kontuzjowany, przyszły polityk SPD, przechodzi załamanie
nerwowe i sięga po alkohol. Rozpoczynając staż w zawodzie księgarza (umożliwił
mu ukończenie szkoły zawodowej) coraz częściej zagląda do kieliszka. Sytuacja ta
doprowadza młodego M. Schulza do alkoholizmu. Jednak rok 1980 przynosi w życiu
przyszłego niemieckiego polityka ogromny przełom. Jako 27 latek postanawia zerwać
z nałogiem. Samozaparcie i pomoc najbliższych pozwalają mu wyjść z nałogu. Były
alkoholik zaczyna pracować nad sobą i swoją pozycją. Praca ta doprowadziła do
uzyskania mandatu radnego w Würselen, a później do objęcia funkcji burmistrza.
W wieku 31 lat zostaje najmłodszym burmistrzem w Nadrenii Północnej-Westfali.
Urząd ten sprawował do 1998 r.
Karierę polityczną M. Schulz rozpoczął w 1974 r. od wstąpienia do Jusos (młodzieżówka SPD). Dziesięć lat później z ramienia tej partii pełnił funkcję radnego.
Szybko okazało się, że ma polityczne talenty. W latach 1991 – 1999 M. Schulz był
członkiem Rady Partyjnej SPD, zaś w 1996 r. został przewodniczącym władz partii
w Akwizgranie. W 1999 r. powołano M. Schulza na członka zarządu krajowego SPD.
W 1994 r. po raz pierwszy wybrany został posłem do Parlamentu Europejskiego.
Pełnił tam wiele funkcji. W 2004 r. europoseł M. Schulz został przewodniczącym
parlamentarnej grupy socjalistów (wcześniej pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego). Od 2009 r. przewodniczący koalicji socjalistów i demokratów w PE,
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przewodniczący frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów I Demokratów. W 2012 r.
po raz pierwszy wybrano M. Schulza przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
W 2014 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.
Parlament Europejski M. Schulz znał i zna od podszewki. Był jednym z najdłuższych stażem europosłów (ponad 22 lata). M. Schulz potrafi zjednywać sobie ludzi.
Bywa błyskotliwy i zabawny, odpowiednio dawkuje populizm, jest przekonujący
i świetnie przemawia. Za swą polityczna działalność uhonorowany został w 2015 r.
nagrodą Karola Wielkiego. Uwieńczeniem jego działalności partyjnej stało się objęcie
przewodnictwa SPD i powołanie go na kandydata partii w wyborach kanclerskich
w 2017 r. Być może wybór ten doprowadził do „politycznej śmierci” M. Schulza.
Nie można zaprzeczyć, że w PE były przewodniczący znany był ze swej wyrazistości i bezkompromisowości. Zarówno jako europoseł jak i przewodniczący PE M.
Schulz poważnie włączał się w kwestie dotyczące Europy. Nie bał się największych
wyzwań. W swych wypowiedziach podejmował niejednokrotnie tematy dotyczące
problemów prostych ludzi. Niestety, nie zawsze jako przewodniczący Parlamentu
Europejskiego wypowiadał się o sprawach Europy i państw członkowskich w sposób
dyplomatyczny, co niejednokrotnie wypominali mu m.in. politycy PiS. To za jego
rządów w europarlamencie toczyły się debaty o bolączkach państw członkowskich
UE. W wyniku tych debat przed europosłami swoje stanowisko wyjaśniać musieli
premierzy: Beata Szydło, Viktor Orbán i Aleksis Tsipras z Grecji. W Polsce M. Schulza
kojarzono głównie z krytyką rządów PiS. Największe poruszenie i oburzenie wśród
Polaków wywołały jego słowa wypowiedziane w styczniu 2016 r. porównujące Polskę
pod rządami PiS-u do putinowskiej Rosji. Postać polityka w Polsce nie budziła takiej
sympatii, jak w Niemczech.

Streszczenie
Polityka – jedna z (wielu) miłości Martina Schulza
M. Schulz zanim został politykiem, przeszedł w swym życiu wiele etapów i zawirowań.
Jako nastolatek musiał zakończyć dobrze zapowiadającą się karierę sportową w wyniku czego zaczął nadużywać alkoholu, nie został dopuszczony do matury i w połowie
lat 70., w wieku 20 lat, został bezrobotnym. Pomimo przeciwności losu przetrwał
najtrudniejszy dla siebie czas i z typowego „rozrabiaki” stał się szanowanym obywatelem westfalskiego Würselen. W wyrwaniu się z tego zaklętego kręgu, młodemu M.
Schulzowi pomógł sport i fascynacja literaturą, a także działalność w lokalnych struk-
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turach SPD. Pomimo iż dotychczasowa kariera polityczna M. Schulza w większości
związana była z Europarlamentem, najpierw jako europosła (od 1994 r.), później zaś
przewodniczącego (od 2014 r.), trzeba pamiętać, że rozpoczęła się od polityki lokalnej
– radnego i burmistrza Würselen. Podczas sprawowania mandatu postać M. Schulza
budziła wiele kontrowersji, bowiem były przewodniczący PE znany był ze stanowczej
obrony instytucji europejskich. Doprowadziło to do konfliktów z wieloma politykami
krajowymi, bowiem głośno krytykował ich za zrzucanie winy za swoje błędy na Unię
Europejską. Dobrze wykorzystany czas spędzony w agendach unijnych uformował
M. Schulza jako polityka. W szczególności scalał on stanowisko reprezentatywne dla
niemieckiej socjaldemokracji ze znaczną aprobatą i empatią dla integracji europejskiej. W Parlamencie Europejskim był rzecznikiem silnych instytucji europejskich,
które w jego ocenie są opoką potęgi Niemiec i innych państw członkowskich Unii
Europejskiej. Balansowanie między tradycją a rewitalizacją wizerunku partii, miało
niemieckiemu politykowi pomóc w utwierdzeniu jego niekwestionowanej pozycji
i zapewnić swej formacji kolejny sukces polityczny. Czy tak się stało? Przegrane wybory do Bundestagu w 2017 r. zweryfikowały te założenia.
Słowa kluczowe: Martin Schulz, SPD, Parlament Europejski, polityka.

Summary
Politics – one of the (many) loves of Martin Schulz
Before becoming a politician, Martin Schulzwent through many stages and turbulence
in his life. As a teenager, he had to end a promising sports career, add as result, he
began to abuse alcohol, was not admitted to high school exams and in the mid-1970s,
at the age of 20, he became unemployed. Despite the adversities, he survived his most
difficult Times and changed from a typical „troublemaker” into a respected citizen of
the Westphalian Wurselen. In breaking out of this vicious circle, the young M. Schulz
was helped by sports and his fascination with literaturę, as well as activity in the local
structures of the Social Democratic Party of Germany [SPD]. Despite the fact that
the political career of M.Schulz was mostly related to the European Parliament, first
as an MEP (from 1994), and then as a chairman (from 2014 ),it must be remembered
that it had begun with local politics-the councillor and mayor of Wurselen. During
his term of office, the figure of M.Schulz aroused much controversy, as the former
president of the European Parliament was known for his firm defence of European
institutions.This led to conflicts with many national politicians as he loudly criticized
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them for blaming the European Union for mistakes. The well-used time spent in UE
agencies formed M. Schulz as politician. In particular, he merged a representative
position for German social democracy with considerable approval and empathy for
European integration. In the European Parliament, he was a spokesman for strong
European institutions, wich,in his opinion, are the backbone of the power of Germany
and other EU member states. Balancing between tradition and the revitalization of
the party’s image was to help the German politician strengthen his unquestionable
position and ensure another political success for his formation. Did it happen? The
lost elections to the Bundestag in 2017 verified those assumptions.
Keywords: Martin Schulz, SPD, European Parliament, politics.
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Sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna
w Europie po zakończeniu II wojny światowej
(dwubiegunowy podział świata i Europy, kryzys
gospodarczy oraz jego społeczno-polityczne
konsekwencje)
Robert Zawadzki1

Wstęp
Przystępując do przedstawienia sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Europie po zakończeniu II wojny światowej jako wstęp do rozprawy przytoczę słowa
zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Janusza Marszalca2: „Po zakończeniu
II wojny światowej całą Europą wstrząsały fale przemocy: zemsta na kolaborantach,
czystki etniczne. Jestem świeżo po lekturze książki Keitha Lowe3 Dziki kontynent,
przedstawiającej krajobraz po bitwie, czyli Europę tuż powojenną. To panorama
kompletnego rozpadu cywilizacji. Włos się jeży… Na ogół zakończenie wojny postrzegamy tak: zwycięstwo jednych, zasłużona klęska innych, no i my, Polacy, z trzeciej
strony, nie wiadomo, czy tak naprawdę lokujący się w obozie zwycięzców. Patrzymy
na wojnę jako na wydarzenie przede wszystkim polityczne, na poprzesuwane granice
i wielką liczbę ofiar. Zapominamy o indywidualnych nieszczęściach, o skutkach tego
strasznego konfliktu z obu stron barykady”4.
W latach 1944–1945 w Europie panował ogromny niewyobrażalny chaos. Druga wojna światowa, która była największym niszczycielskim konfliktem w historii,
zrujnowała oprócz infrastruktury materialnej, także spajające państwa instytucje.
System polityczny był w takim stanie, że obserwatorzy amerykańscy ostrzegali przed
1. Mgr Robert Zawadzki, Główny Specjalista w Zespole Szkoleń Ratownictwa Lotniskowego
i Ochrony Przeciwpożarowej. Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. Janusz Marszalec urodził się w 1968 r., w Starogardzie Gdańskim – polski historyk, doktor nauk
humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza Polski, od 2008 zastępca
dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
3.

Keith Lowe urodził się w 1970 r., w Londynie – brytyjski pisarz i historyk.

4. B. Szczepuła, Dziennik Bałtycki, Europa po II wojnie światowej. Zdziczenie, demoralizacja i przemoc
były powszechne, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3842819,europa-po-II-wojnie-swiatowej-zdziczenie-demoralizacja-i-przemoc-byly-powszechne,id,t.html, pobrano 14.10.2020 r.
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możliwością wybuchu ogólnoeuropejskiej wojny domowej5. Uważa się, że wydobycie
Europy z powojennego upadku i to, że Europa stała się kwitnącym, tolerancyjnym
kontynentem, graniczy z cudem6. Wojna jak wiadomo nie skończyła się wraz z unicestwieniem Hitlera.
Wygaszanie konfliktu na skalę światową oraz toczących się przy tym mniejszych
wojen domowych, wymagało miesięcy, lat, a w różnych częściach Europy owo zakończenie nie nastąpiło równocześnie. Przykładem jest Sycylia i południowe Włochy,
gdzie wojna zakończyła się już jesienią 1943 r., natomiast we Francji rok później.
Tymczasem w niektórych częściach Europy Wschodniej walki trwały nadal bardzo długo po Dniu Zwycięstwa. Wojska Josipa Broz Tito7 toczyły boje z oddziałami niemieckimi, aż do 15 maja 1945 r. Wojny partyzanckie, zapoczątkowane przez
wkroczenie wojsk niemieckich, trwały w Grecji, Jugosławii i w Polsce jeszcze przez
wiele długich lat po zakończeniu konfliktu, a na Ukrainie i w państwach bałtyckich
nacjonaliści kontynuowali walkę z oddziałami sowieckimi jeszcze do końca lat pięćdziesiątych8. Część państw Europy Wschodniej utrzymuje, że druga wojna światowa
zakończyła się na przełomie lat 1989 i 1999. Polska pełną niepodległość odzyskała
dopiero w 1991 r. po wyborach, które odbyły się 27 października tegoż roku i są
uznawane za pierwsze po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne, gdyż te które odbyły się w 1989 r. były tylko częściowo wolne. Wojska rosyjskie
opuściły Litwę w 1993 r., a w 1994 r. Estonię. W następstwie porozumienia z Łotwą,
Rosja wycofała swoje wojska z tego kraju, ale nadal używała radar w Skrundzie 1.
Trwało to do 1995 r., kiedy obiekt wyburzono. Ostatnie oddziały rosyjskie stacjonujące
w Skrundzie 1 opuściły Łotwę w 1999 r.
5. Memorandum Deana Achesona dla Harry, ego Hopkinsa, 26.12.1944 r., Foreign Relations of the
United States (FRUS), 1945, tom 2, s. 1059 – 1061. Mowa papieża Piusa XII do Świętego Kolegium
Kardynalskiego, „New York Time”, 03.061945, s. 22.
6. K. Lowe, Dziki Kontynent. Europa po II wojnie światowej, Poznań 2017, s. 14.
7. Josip Broz Tito (serb. Јосип Броз Тито; ur. 7 maja 1892 r. w Kumrovcu, Austro-Węgry – 25 maja
według oficjalnego aktu urodzenia, zm. 4 maja 1980 w Lublanie) – przywódca Socjalistycznej
Federacyjnej Republiki Jugosławii od 1945 aż do swojej śmierci. Podczas II wojny światowej
Tito zorganizował antyfaszystowski ruch oporu znany jako Partyzanci Jugosławii. Później był
założycielskim członkiem Kominformu, ale opierając się radzieckim wpływom, stał się jednym
z założycieli i promotorów Ruchu Państw Niezaangażowanych. Zmarł 4 maja 1980 roku w Lublanie,
pochowany został w Belgradzie.
8. K. Lowe, Dziki…, s. 15.
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Rekonstrukcja powojennej Europy trwała bardzo długo. Ludzie żyli w ruinach
miast i przejmowali się głównie sprawami związanymi z przetrwaniem z dnia na
dzień. Odbudowa podstaw społecznych zeszła na drugi plan. Społeczeństwo odczuwało głód, osamotnienie oraz gorycz niezawinionych cierpień i zanim można było je
zmotywować do pracy, potrzebowało czasu, by dać upust frustracji i dojść do siebie.
Nowo tworzącym się w Europie władzom również potrzebny był czas, by mogły
okrzepnąć. Priorytetem ich nie było usuwanie zgliszcz, naprawa linii kolejowych czy
otwarcie fabryk, lecz wyznaczenie przedstawicieli i rad okręgowych we wszystkich
regionach ich krajów oraz zdobycie zaufania obywateli9. Także tuż powojenna historia
Europy nie jest historią dotyczącą przede wszystkim odbudowy i uzdrowienia, lecz
pogrążania się w anarchię.

Ruiny, zdziczenie, przemoc, anarchia, odtwarzanie instytucji
państwowych
Rok 1945 był końcem politycznego ciągu wydarzeń, ale i początkiem dalszych
politycznych perturbacji oraz kolejnych wielkich napięć. Wojna na ludzi wpłynęła
demoralizująco oraz wyzwoliła w nich najgorsze instynkty. Przemoc, będąca wcześniej
codziennym doświadczeniem, pozostaje nim nadal przez wiele powojennych lat.
Zauważalne jest to nie tylko na Wschodzie i Zachodzie Europy, ale również w Polsce. Nastąpiło zdziczenie obyczajów, ludzie swoje wojenne doświadczenia przenieśli
w pokojowe życie, które od nowa się zaczynało. Uwidaczniało się to w najprostszych
sprawach. Przykładem są tak zwane ziemie odzyskane, kto silniejszy, ten zdobywa
lepsze mieszkanie, dom, czy gospodarstwo. Polacy wyrzucali z tych miejsc nie tylko
Niemców, ale i słabszych od siebie rodaków. Kwitnął szaber, rabunki były codziennością, kradli żołnierze Armii Czerwonej, kradli Polacy, którzy zjeżdżali się tam
z całej Polski po meble, porcelanę, dzieła sztuki. Przemoc dotknęła także ocalonych
z zagłady Żydów. Przyczyn tego należy szukać między innymi w zdziczeniu obyczajów
i strachu przed powrotem sąsiadów do przejętych przez Polaków nieruchomości10.
Bestialsko gwałcone były kobiety wszystkich narodowości, ale głównie dotyka to
Niemki. Przemoc wobec kobiet była na porządku dziennym. Żołnierze z tamtych
czasów uważali, iż „mają prawo do seksu i rozrywki”. Wojna to gwałty nie tylko krasnoarmiejców na Niemkach z Prus Wschodnich i Gdańska. Wcześniej gwałtów na
9. Tamże, s. 17.
10. B. Szczepuła, Dziennik…, pobrano 14.10.2020 r.
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kobietach dopuszczali się żołnierze Wehrmachtu w podbitych krajach, a w 1945 roku
żołnierze kolonialnych wojsk francuskich na Niemkach z Bawarii. Niestety przemoc
wobec kobiet nie zakończyła się wraz z wojną. Problem ten również dotyczył żołnierzy
amerykańskich we Francji, choć nie byli oni agresorami, a wyzwolicielami11. Jeden
z byłych oficerów sowieckich, późniejszy dysydent Lew Kopielew12 zaniepokojony
sygnalizował: „Mniejsza o hańbę – co z tymi żołnierzami, którzy dziesiątkami stali
w kolejce do niemieckiej kobiety, gwałcili małe dziewczynki, zabijali staruszki? Wrócą
do naszych miast, naszych kobiet, do naszych dziewcząt. Tysiące tysięcy potencjalnych
kryminalistów, po dwakroć niebezpiecznych, bo będą wracali w glorii bohaterów”13.
Wielki konflikt zbrojny spowodował poranienie psychiczne, a jednym ze skutków
tego poranienia była skłonność do przemocy. Trauma, nagromadzona przez lata
wojny oraz okupacji, odbiła się na życiu codziennym i rodzinnym. Przemoc wobec innych była w dużej mierze odwetem. Sowieci, aby zwiększyć bojowość swoich
żołnierzy usankcjonowali ją rozkazami najwyższych dowódców. Podobnie niegdyś
motywowano najemników oblegający średniowieczne miasta14. Europa wstrząsana
była kolejnymi falami przemocy: zemstą na kolaborantach, krwawymi czystkami
etnicznymi i pogromami oraz wojnami domowymi. Uważa się, że odwet był wynikiem
rozpaczy. Ocenia się na przykład, że podczas powojennych rozliczeń we Włoszech
zginęło około 15 tysięcy zwolenników faszyzmu, lub takich, których za faszystów
uznano. Nienawiść i przypadkowość tych posądzeń opisał wybitny angielski repor11. Tamże.
12. Kopielew urodził się w rodzinie rosyjskiego agronoma pochodzenia żydowskiego. W latach
trzydziestych XX wieku studiował w Charkowie oraz Moskwie germanistykę, filozofię, literaturoznawstwo i historię, podejmując po studiach pracę naukową. W czerwcu 1941 r. zgłosił się na
ochotnika do armii, gdzie dosłużył się stopnia majora. Widząc zbrodnie popełniane przez Armię
Czerwoną na ludności cywilnej Prus Wschodnich próbował się im przeciwstawiać. Działania
te zakwalifikowano jako burżuazyjno – humanistyczną propagandę na rzecz wroga – w efekcie
Kopielew spędził niemal dziesięć lat w łagrach i więzieniach stalinowskich. W roku 1956 został
zrehabilitowany, kontynuował pracę naukową i pisarską. Jednak już w drugiej połowie lat sześćdziesiątych popadł ponownie w niełaskę ze względu na zaangażowanie w kręgach dysydenckich. Został
wykluczony z partii i stracił etat w Instytucie Historii Sztuki. W listopadzie 1980 roku wyjechał
w celach badawczych do ówczesnej RFN. Władze ZSRR wykorzystały tę okazję do pozbycia się
Kopielewa z kraju odbierając mu obywatelstwo ZSRR. Pisarz pozostał w RFN, gdzie kontynuował
pracę naukową i pisarską, poświęcając się szczególnie stosunkom rosyjsko-niemieckim.
13. B. Szczepuła, Dziennik…, pobrano 14.10.2020 r.
14. Tamże.
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ter i były oficer kontrwywiadu, Norman Lewis15 w książce „Neapol ‘44”. Ukazał, że
przy okazji rozliczeń załatwiano prywatne porachunki, sięgające nieraz kilku pokoleń wstecz16. Francja również nie była wyjątkiem, działo się tu podobnie, około 10
tysięcy osób zostało straconych, albo po prostu zamordowanych. Byli to głównie
ludzie związani z reżimem Vichy. Oczywiście, nie były to tylko wyroki sądowe, ale
niejednokrotnie dochodziło do samosądów. Wiele zdjęć z tamtego okresu pokazuje
kobiety z ogolonymi głowami, które były przyłapane na romansach z żołnierzami
niemieckimi, lub ewentualnie tylko o to podejrzewane. Pędzane były nago ulicami
miast i miasteczek17. Norwegowie podobnie barbarzyńsko potraktowali nie tylko
kobiety, które w latach okupacji żyły z Niemcami, ale i ich dzieci. Książka „Dziki
kontynent” przedstawia, że dzieci te uznano za wrogów i zamierzano wyekspediować
za granicę. Obawiano się, iż w przyszłości mogą się stać nazistowską piątą kolumną18.
W takich momentach ożywiają się tak zwani zwykli obywatele, którzy niekoniecznie
byli aktywni, gdy trzeba było walczyć z wrogiem. Nadrabiają wojenne zaległości.
Największy wybuch oburzenia był szczególnie w tych krajach, które najbardziej były
zaangażowane w kolaborację z wrogiem.
W Polsce skala zemsty była mniejsza niż w graniczących Czechach (zwłaszcza
w Sudetach), gdzie rozstrzelano tysiące Niemców bez sądu. Odwet na Niemcach
w Polsce zszedł na drugi plan zainteresowania społecznego. Oczywiście zdarzały się
pojedyncze przypadki zabójstw, których motywem mogła być zemsta, czy rabunek.
Społeczna dynamika zaczęła się wyładowywać natychmiast po „wyzwoleniu”, w walce
z nową władzą, Sowietami i ich stronnikami z UB. Obiektem nienawiści stali się przede
wszystkim milicjanci z biało-czerwonymi opaskami, często uważanymi za najgorszy
typ szumowin. Wielu nie waha się ich uznać za groźniejszych pod tym względem

15. Norman Lewis (28 czerwca 1908 – 22 lipca 2003) był wpływowym brytyjskim dziennikarzem
i płodnym autorem. Najbardziej znany z pisania podróży , napisał także dwanaście powieści
i kilka tomów autobiografii. trafił do Włoch jako oficer komórki brytyjskiego wywiadu dołączonej
do sztabu amerykańskiej 5 Armii. Młody Brytyjczyk nie spodziewał się, że rok później będzie
wyjeżdżał z dziennikiem pełnym wspomnień o niezwykłym mieście i jego mieszkańcach.
16. B. Szczepuła, Dziennik…, pobrano 14.10.2020 r.
17. Tamże.
18. Tamże.
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od UB19. Marcin Zaremba20, w swojej książce „Wielka trwoga. Polska 1944–1947”,
twierdzi, że byli oni produktem wojennego zdziczenia. Autor nakreślił obraz narodowej histerii, która prowadziła do wstrząsających zbrodni, znanych między innymi
z książek Jana Tomasza Grossa21. Czerwonoarmiści, sprzedajni milicjanci, dezerterzy,
bandyci, setki tysięcy kalek, sierot i żebraków. To głównie oni tworzyli prawdziwy
krajobraz powojennej Polski. Marcin Zaremba zabiera czytelnika w szokującą podróż
w czasie, który zniknął z pamięci Polaków. Przede wszystkim to właśnie milicjanci
brali udział w wielu aktach przemocy wymierzonych chociażby przeciwko Żydom.
Dochodziło również do tak zwanych zemst instytucjonalnych czego przykładem było
publiczne wieszanie w Gdańsku katów z obozu Stutthof. 4 lipca 1946 r. Na szubienicach zawisło sześciu mężczyzn i pięć kobiet z tego obozu. Egzekucji przyglądało się
wtedy około 200 tysięcy osób. Nie był to samosąd, ale wyrok oficjalnie działającego
sądu22. Nasuwa się tu pytanie: czy to była zemsta, czy tylko chęć, by sprawiedliwości
stało się zadość? Może to tylko odpłata za straszne krzywdy, jakich doznali Polacy.
Ludzie podekscytowani tą egzekucją, tłumnie w niej uczestniczyli. Zwraca się uwagę również na fakt, że władza, stawiając szubienice na ulicy, chciała, by ludzie dali
upust nienawiści. Obawiano się emocji, które mogły wymknąć się spod kontroli,
ale przede wszystkim nie można oprzeć się przy tym wrażeniu, że w pewien sposób
władze kanalizowały społeczne niezadowolenie tuż po sfałszowanym referendum.
Nieprzypadkowa również wydaje się data wykonania egzekucji, która przypadła na
dzień 4 lipca 1946 roku, a więc kilka dni po referendum23.

19. Tamże.
20. Marcin Zaremba (ur. 25 sierpnia 1966 r. w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów najnowszej
historii Polski.
21. Jan Tomasz Gross (ur. 1 sierpnia 1947 w Warszawie) – polsko-amerykański socjolog i historyk,
specjalizujący się w europejskiej historii XX wieku i historii zagłady Żydów. Profesor wydziału
historii Uniwersytetu Princeton.
22. M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944 – 1947, Warszawa 2012.
23. B. Szczepuła, Dziennik…, pobrano 14.10.2020 r.
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Przymusowe przesiedlenia, nowe granice, dalsza walka
partyzancka
Europa po II wojnie światowej była morzem ruin, które przedstawiają reportaże
Stiga Halvarda Dagermana24 „Niemiecka jesień”. Przyglądał się w 1946 roku ruinom
III Rzeszy i zaludniającym je ludziom. Był Szwedem, stąd jego spojrzenie na ludzkie
losy było wnikliwe i pozbawione emocji. Dostrzegał degradację społeczną, potworną
biedę oraz głód. Powojenne lata czterdzieste były dla społeczności europejskiej bardzo
ciężkie. Los agresorów i ofiar był podobny. Miasta zniszczone nalotami – pauperyzacja, straszny głód, ludzie żebrali i kradli jedzenie. Marcin Zaremba napisał, że
także Polska była wówczas „wielkim lejem po bombie”. Gwałtownie rozwijała się
gruźlica, lokalnie wybuchały epidemie tyfusu, choroby weneryczne były spadkiem
po przemarszach wojsk25. Większość Niemców uważała się za ofiary nazizmu oraz
swoich przywódców. Należy pamiętać, że to właśnie większość Niemców poparła
w demokratycznych wyborach Adolfa Hitlera, który stał się tyranem Europy. Zrozumiały jest proces wypierania zła, ale gdyby nie masowe poparcie milionów obywateli,
Hitler nic by nie uczynił. Europejski krajobraz końca wojny to masy ludzi na drogach
i w pociągach. Miliony przenosiły się z miejsca na miejsce. Wypędzeni ze swoich
domów krążyli po kontynencie26.
Polacy z południowych i wschodnich Kresów Rzeczpospolitej musieli opuścić swoje
domy, miasta i wsie i osiedlać się na terenach, które muszą z kolei opuścić Niemcy.
Dramat dotyka jednych i drugich. Niemcy mieszkający w zachodniej części kraju
nie przyjmowali z otwartymi rękami rodaków wypędzonych z ziem przyłączonych
do Polski. Trzeba przecież tym ludziom zapewnić mieszkania, znaleźć pracę, nakarmić. Natomiast Polacy, wyrwani ze środowiska, w którym żyli od pokoleń, musieli
się osiedlać w całkiem obcych miastach i wsiach. Żyli następnie przez długie lata
w poczuciu tymczasowości. Żołnierze z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie mieli
bardzo poważny dylemat do rozstrzygnięcia: wracać do Polski znajdującej się pod
kontrolą Stalina, czy nie? Tadeusz Borowski27 pisał: „Ojczyzna – to spalony dom
24. Stig Halvard Dagerman (ur. 5 października 1923 w Ęlvkarleby, zm. 5 listopada 1954 w Enebyberg,
gmina Danderyd ) – szwedzki pisarz, jeden z dalszych prozaików szwedzkich XX w.
25. M. Zaremba, Wielka...
26. B. Szczepuła, Dziennik…, pobrano 14.10.2020 r.
27. Tadeusz Borowski (ur. 12 listopada 1922 w Żytomierzu, zm. 3 lipca 1951 r. w Warszawie) – polski
poeta, prozaik, publicysta.
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i rejestracja w NKWD”. Przeżywają ogromne rozterki duchowe: wracać, ale dokąd?
W większości przypadków pochodzą przecież z terenów, które zostały włączone do
ZSRR. Nie wiedzą, gdzie są ich rodziny: zostały na Kresach, czy pojechały na Zachód?
Jak odnaleźć swoich najbliższych? Podobne dylematy przeżywało także wielu byłych
więźniów obozów koncentracyjnych i ludzi wywiezionych na przymusowe roboty.
Trzeba też pamiętać, że żołnierze Polskich Sił Zbrojnych mieli świadomość tego, iż
po przyjeździe do Polski mogą być represjonowani. Wielu mimo wszystko decyduje
się na powrót, inni próbują budować swoje życie na Zachodzie. Nie jest im łatwo,
a wręcz przeciwnie. Zasłużeni oficerowie pracują w hotelach lub jako nocni stróże,
by zarobić na kawałek chleba. Nie wszyscy mieli taką fantazję jak pilot Dywizjonu
303, pułkownik Jan Zumbach28, który walczył w bitwie o Anglię, a po wojnie został
przemytnikiem afrykańskich diamentów29.
Dla wielu Polaków wojna nie skończyła w 1945 roku. Żołnierze wyklęci nie składają broni. Żołnierze Armii Krajowej stoją przed dylematem: co dalej? Ich rozterki
często brutalnie rozwiązywało NKWD i UB. Więc wojna trwała nadal. Co najmniej
20 tysięcy partyzantów walczyło nadal z bronią w ręku. Młodsi nie znali innego życia,
więc w sposób naturalny przechodzą do drugiego etapu walki. Przyzwyczajeni byli do
rozwiązywania spraw przemocą, czyli przy użyciu broni. Część związała się z opozycją
peeselowską, próbując walczyć o suwerenność Polski na płaszczyźnie politycznej. Po
sławetnym, wcześniej wspomnianym referendum „3 razy tak”, a zwłaszcza po sfałszowanych wyborach w 1947 roku staje się jasne, że żadna z tych dróg nie doprowadzi
do suwerenności, bo wielkie mocarstwa nie będą interweniować w sprawie Polski30.

Podział Europy na dwa obozy
W końcu Europa zdołała się odrodzić. Ludzie na tym ogromnym pobojowisku potrafili odnaleźć swoje małe szczęście. Także w tak bardzo zrujnowanych miastach jakimi
były Warszawa czy Gdańsk. Musieli zaczynać wszystko od nowa. Po 1945 roku, mimo
biedy, politycznej sromoty, niewoli, sowieckich gwałtów, represji bezpieki, ludzie cieszyli się, organizowali potańcówki, odnajdowali szczęście w zwykłych sprawach. Jakaś
28. Jan Zumbach, ps. Kaczor Donald, Johan (ur. 14 kwietnia1915 w Ursynowie, zm. 3 stycznia 1986
w Paryżu) – podpułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego, podpułkownik (ang. Wing
Commander) Królewskich Sił Powietrznych, as myśliwski Polskich Sił Powietrznych na obczyźnie.
29. B. Szczepuła, Dziennik…, pobrano 14.10.2020 r.
30. Tamże.
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potężna siła witalna pozwala im odradzać się w warunkach na pozór niemożliwych do
życia. W 1947 roku Henry N. Cobb31, amerykański student architektury, uwiecznił na
kolorowych kliszach to, co pozostało po Warszawie. Widać jak na apokaliptycznych
ruinach pojawia się zieleń. Jakby symbol nowego życia. Mimo wielkiego poranienia
psychicznego i fizycznego, bo nie należy zapominać, ilu było wtedy inwalidów, ludzi
o zdrowiu zrujnowanym w obozach i na przymusowych robotach, pojawiło się coś
nowego. Świat powoli zaczął się porządkować32.
II wojna światowa zmieniła na zawsze obraz Europy. Zniknął niemal całkowicie
naród żydowski, nieliczni ocaleni w większości nie potrafili już żyć na cmentarzu
swych bliskich i opuszczali Polskę oraz Europę. Stary ład uległ dewastacji, Europa
podzieliła się na dwa wielkie wrogie sobie obozy: wschodni ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) i zachodni z Zachodnią Europą oraz ze
Stanami Zjednoczonymi, które izolowały się do tej pory od pozostałej części Świata.
Na wygląd Europy po wojnie miały wpływ postanowienia trzech najważniejszych
konferencji, które miały miejsce jeszcze podczas trwania wojny. Były to mianowicie
konferencje w Teheranie (28.11 – 01.12.1943 r.), Jałcie (04.02. – 11.02.1945 r.) oraz
Poczdamie (17.07 – 02.08.1945 r.). To właśnie one w głównej mierze ułożyły Świat
po wojnie i sprawiły, że wyglądał on w taki, a nie inny sposób. Założenia ładu, jaki
miał panować po II wojnie wynikały ze spotkań Wielkiej Trójki (Churchill, Roosevelt
i Stalin). Założenia pomimo swojej wielkości stały w sprzeczności z rozwojem rzeczywistości jaki miał miejsce pod koniec wojny. Sprzeczność Stalina składała się głównie
na jego chęci kontynuowania polityki komunizmu w całości, a „Roovseveltowskim
pomysłom urządzenia świata powojennego brakowało realizmu, uczciwości i konsekwencji”33. Zachód wzorował się w swoim dążeniach na podpisanej 12.08.1941 r.
Karcie Atlantyckiej, która przypominała w pewnym sensie program, który przedstawił
Woodrow T. Wilson pod koniec I wojny Światowej.

31. Henry N. Cobb (ur. 8 kwietnia 1926 r. w Bostonie, w stanie Massachusetts) – amerykański architekt,
jeden z twórców i kierowników międzynarodowej firmy architektonicznej z siedzibą w Nowym
Jorku – Pei Cobb Freed & Partners, którą prowadził wspólnie z I. M. Peiem i Jamesem Ingo
Freedem. W Polsce znany przede wszystkim jako autor kolorowych zdjęć powojennej Warszawy.
Studiował architekturę na Harvardzie. Jest autorem lub współautorem projektów wielu budynków
wysokościowych na świecie w tym Montrealu, Bostonie, Baltimore, Dallas, Chicago czy Madrycie.
32. B. Szczepuła, Dziennik…, pobrano 14.10.2020 r.
33. W. Roszkowski, Półwiecze Historia Polityczna Świata po 1945 r., Warszawa 1998, s. 12.
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Konferencja w Teheranie jasno określiła, że Europa Wschodnia będzie pod kontrolą
Związku Radzieckiego, a jednocześnie określono granicę wschodnią Polski bez zgody
rządu polskiego, co było wyraźnym pogwałceniem postanowień Karty Atlantyckiej.
Podczas konferencji w Jałcie „omówiono podstawowe kwestie powojennego urządzenia świata: środki zmierzające do skrócenia wojny z Niemcami i Japonią, przyszły
podział III Rzeszy, los Europy Wschodniej oraz kształt przyszłej Organizacji Narodów
Zjednoczonych”34. Na konferencji tej sprecyzowano także zasady działania ONZ,
a także rozstrzygnęła się w dużej mierze sprawa Polska. Postanowienia konferencji
Poczdamskiej, w której z Wielkiej Trójki pozostał już tylko Stalin (Roosevelta zastąpił Harry Truman, a Churchilla Clement Atllee) stanowiły, że w Niemczech miała
zostać przeprowadzona reforma kraju polegająca na: denazyfikacji, decentralizacji
gospodarki i administracji, demokratyzacji życia politycznego oraz wychowania35.
Wynikiem tej konferencji był także podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne:
amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką. Postanowienia powyższe stały się
trwałą podstawą powojennego status quo w Europie.

Kryzys gospodarczy i Plan Marshalla oraz integracja państw
zachodnioeuropejskich, zawiązywanie sojuszy i izolacja państw
wschodnioeuropejskich
Konsekwencje wojny to nie tylko straty w ludności, ale także potężne utracone koszty.
Trudno dziś dokładnie oszacować wartość zniszczeń będących konsekwencją wojny.
Niekiedy podaje się sumę ponad 300 mld dolarów. Suma około 155 mld dolarów
została wydana bezpośrednio przez państwa na prowadzenie wojny. Gospodarka
światowa niemal całkowicie legła w gruzach. Nastąpił kryzys gospodarczy, szybko
rosła inflacja. Państw, które objęte były walkami nie było stać na dostarczenie żywności dla swojej ludności, nie mogły one o własnych siłach odbudować zrujnowanego
przemysłu. To zadanie spoczęło na barkach zwycięskich państw alianckich, a przede
wszystkim Stanów Zjednoczonych. Szczególnie na terenie Niemiec ten problem był
poważny. Wielkie ilości osób wyzwolonych w 1945 r. z obozów koncentracyjnych
i obozów pracy należało wyżywić, wyleczyć, zaopatrzyć w odzież. Biorąc pod uwagę
liczbę ponad osób 14 milionów osób, to łatwo sobie wyobrazić ogrom problemu
stojącego przed Aliantami. Ważną rolę w procesie kształtowania wyglądu Europy po
34. Tamże, s. 14.
35. Tamże, s. 17.
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II wojnie światowej odegrały doktryna Trumana i plan Marshalla. Pierwsza z nich
wygłoszona do amerykańskiego Kongresu przez prezydenta w dniu 12.03.1947r.
„udzielenie gospodarczej i finansowej pomocy wszystkim państwom pozostającym
poza strefą komunizmu”36.
Plan Marshalla nawiązywał do doktryny, że miała być to pomoc gospodarcza dla
państw, które nie zostały jeszcze opanowane przez komunizm. „Stany Zjednoczone
udzieliły krojom europejskim pomocy kredytowej i bezzwrotnej pomocy doraźnej”37,
co pomogło Europie w odbudowie swoich struktur. Jedynym warunkiem przystąpienia do tej pomocy była chęć wyrażona oficjalnie przez dane państwo. Plan Marshalla
uważany jest za impuls do europejskiej integracji, gdyż stworzył on fundamenty gospodarczej współpracy państw Europy Zachodniej. Państwa wschodnioeuropejskie,
które były rządzone przez partie komunistyczne, będące w swej istocie satelitami
Moskwy, pod jej naciskiem odmówiły udziału wzięcia w konferencji poświęconej
temu planowi. Wszystkie tego rodzaju działania prowadzone przez USA były krytycznie odbierane przez ZSRR, także stosunki i tak już nie najlepsze pogorszyły się
jeszcze bardziej.
Świat po II wojnie światowej był podzielony, więc proces integracji rozpoczynający
się w Europie Zachodniej nie był czymś co było łatwe do zrealizowania. Rozmiary,
jakie zatoczyła II wojna światowa uwidoczniły politykom aż nadto wyraźnie upadek
tradycyjnego pojmowania roli państwa jako państwa suwerennego, które nawet będąc
względnie silnym ekonomicznie i militarnie, okazało się nie być w stanie zagwarantować swoim obywatelom opieki i poczucia bezpieczeństwa. Tragiczne wydarzenia II
wojny światowej miały bezpośredni wpływ na stosunki miedzy państwami zachodnioeuropejskimi oraz na ideę integracji europejskiej. Rola dotychczasowych „mocarstw” światowych stała się mocno problematyczna. Pozycja przegranych Niemiec
i Włoch została w stosunkach międzynarodowych sprowadzone do zera, Francja
wyszła z wojny relatywnie osłabiona moralnie i politycznie, a jej kolonie upominały
się o niepodległość. Wielka Brytania wyszła z wojny osłabiona i zadłużona, a kolejne
wydarzenia dowiodły, że nie była już w stanie w znacznym stopniu kontrolować swych
globalnych interesów ekonomicznych (potwierdzi to np. wojna domowa w Grecji z lat
1946–1949). Na zgliszczach Europy wyrosła konkurencja w postaci dwóch supermocarstw (USA i ZSRR). Zarówno, więc elity polityczne, jak i społeczeństwa europejskie
36. A. Patka, Najnowsza historia świata, t. 1, 1945–1963, Kraków 2009, s. 106.
37. Tamże, s. 106.
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dopiero zdały sobie sprawę, jak wiele racji miał hr. Richard Coudenhove – Kalergi38,
publikując „Paneuropę” dwie dekady wcześniej. Potwierdzały się jego obawy, że żadne
z europejskich państw w pojedynkę nie będzie zdolne konkurować ekonomicznie ze
Stanami Zjednoczonymi oraz bronić się samotnie przed ewentualną napaścią Związku
Radzieckiego i narzuceniem Europie ideologii komunistycznej.
Integracja europejska po II wojnie światowej miała przed sobą dwa podstawowe zadania: podnieść i odbudować gospodarczo Europę, a jednocześnie zapobiec kolejnym
wyniszczającym narody europejskie wojnom. Zadania o tyle niełatwe, że wbrew ogólnym nastrojom pacyfistycznym, trzeba było jednocześnie zapewnić tej jednoczącej
się Europie bezpieczeństwo militarne, wobec widocznych już oznak początku zimnej
wojny między supermocarstwami. O wadze tego narastającego problemu najlepiej
świadczy fakt, że to właśnie w dziedzinie militarnej doszło do najszybszych decyzji
i porozumień. Pierwsze uzgodnienia o konieczności zawarcia sojuszu wojskowego
zapadły już w 1947 roku, kiedy to w Dunkierce Wielka Brytania i Francja podpisały
układ o wspólnej obronie przed ewentualnym atakiem ze strony Niemiec. Układ
ten nie oddawał specyfiki czasów i szybko zauważono, że to przecież nie okupowane
Niemcy są prawdziwym zagrożeniem. Dlatego rok później (1948 r.) dochodzi do
utworzenia pierwszego w Europie zachodniej wielostronnego sojuszu o charakterze
38. Richard Nikolaus hrabia Coudenhove-Kalergi (ur. 17 listopada 1894 r. w Tokio, zm. 27 lipca
1972 r. w Schruns) – polityk austriacki, twórca paneuropeizmu. Swoje pomysły na rozwiązanie
problemu zjednoczenia kontynentu zawarł w książce „Paneuropa” z 1923 r. Potrzebę jedności
europejskiej Kalergi tłumaczył trzema zagrożeniami, w obliczu, których stoi Europa. Pierwszym z nich był nacjonalizm Europejczyków. Kalergi uważał, że zakończenie I wojny światowej
i podpisanie traktatów pokojowych wcale nie rozwiązuje problemów granicznych. Zauważał, że
ustalenie i przebieg granic rzadko się pokrywa z graniami etnicznymi i kulturowymi. Według
hrabiego, postanowienia Traktatu Wersalskiego z Niemcami miały stać się zarzewiem kolejnych
konfliktów i powodem chęci odwetu w Niemczech. Drugim z nich była agresywna i ekspansywna
polityka Związku Radzieckiego leżąca u podstaw ideologii komunistycznej. Coudenhove uważał,
że utrzymanie władzy przez komunistów po rewolucji październikowej 1917 roku wymagało
będzie ciągłego poszukiwania wroga i kreowania zagrożeń zewnętrznych dla państwa. Tylko,
bowiem w ten sposób uzasadnić będzie można utrwalanie swej władzy metodami niedemokratycznymi. Trzecim, równie ważnym powodem była rosnąca potęga ekonomiczna USA. Pierwsza
wojna światowa uwidoczniła fakt, że czas dominacji Europy nad światem epoki kolonialnej się
kończy, a jej miejsce zajmą potężne ekonomicznie i militarnie Stany Zjednoczone. Żadne państwo
europejskie w pojedynkę nie będzie w stanie przeciwstawić się takiej potędze i państwu, które
w wyniku wojny stało się największym wierzycielem długów europejskich.
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obronnym. Układ podpisały Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Luksemburg,
ustanawiając tzw. Pakt o Unii Zachodniej (inaczej Pakt Brukselski). Przewidywał
on wzajemną pomoc zbrojną, jeżeli którekolwiek z państw sygnatariuszy stanie się
obiektem ataku w Europie. W krótkim czasie narastający stan zimnej wojny doprowadzi do ściślejszej współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi i zaowocuje
podpisaniem Traktatu waszyngtońskiego decydującego o powstaniu Organizacji
Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation – NATO, 1949 r.).
Porozumienie o utworzeniu Paktu Północnoatlantyckiego, podpisano w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r.:
Artykuł 5
[…] Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jednego lub kilka z nich w Europie lub
Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego
zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich w wykonaniu
prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony […] udzieli pomocy stronie lub
stronom w taki sposób napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając
użycia siły zbrojnej […]39
Nie przypadkiem więc cytowany art. 5 Traktatu o powstaniu Paktu Północnoatlantyckiego tworzy zwartą strukturę bloku opierającego się na fakcie istnienia tzw.
bezpieczeństwa zbiorowego i wymarzonej przez Wojciecha Jastrzębowskiego40 w XIX
wieku zasady trzech muszkieterów – „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Dzięki
39. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Wiek XX w źródłach, Warszawa 1998, s. 318.
40. Wojciech Bogumił Jastrzębowski (ur. 15 kwietnia lub 19 kwietnia 1799 r., w Szczepkowie-Giewartach, parafia Janowo koło Mławy, zm. 30 grudnia 1882 r.w Warszawie) – polski przyrodnik,
pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa
Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Jeden z głównych twórców ergonomii.
Wojciech Jastrzębowski podczas przerw w walkach o obronę Warszawy w bitwie o Olszynkę
Grochowską (25 lutego 1831 r.) sformułował tekst, który można określić jako projekt pierwszej
w historii konstytucji zjednoczonej Europy jako jednej republiki bez wewnętrznych granic, z jednolitym prawodawstwem oraz organami władzy złożonej z przedstawicieli wszystkich narodów.
Projekt ten „O wiecznym pokoju między narodami – Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli
o wiecznym pokoju między narodami cywilizowanymi”, (w skrócie zwany „O wiecznym pokoju
między narodami”) składał się z 77 artykułów. Został opublikowany 3 maja 1831 r. w rocznicę
majowej Konstytucji. Jastrzębowski napisał m.in.: wszystkie narody europejskie mają się wyrzec
swojej wolności i zostać niewolnikami praw, wszyscy monarchowie mają być odtąd tylko stróżami
i wykonawcami tychże praw i nie tytułować się inaczej tylko ojcami narodów.
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temu NATO, jako pakt polityczno – wojskowy o charakterze obronnym, przejmie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo państw europejskich w dobie Zimnej Wojny
na długie lata. Równolegle z tymi wydarzeniami odbywał się też proces gospodarczej
konsolidacji państw zachodnioeuropejskich. Nie miał on, co prawda, charakteru
typowej integracji ekonomicznej, ale wymagał wspólnych skoordynowanych działań.
Wydarzenia te miały związek z ogłoszonym przez Stany Zjednoczone planem pomocy
ekonomicznej dla zniszczonej działaniami wojennymi Europy, który zaproponował
5 czerwca 1947 roku sekretarz stanu USA George Marshall. Program ten, zwany potocznie planem Marshalla, za warunek niezbędny otrzymania amerykańskiej pomocy
uznawał utworzenie przez państwa europejskie organizacji, której zadaniem byłaby
koordynacja wspólnych działań i redystrybucja środków spływających do Europy ze
Stanów Zjednoczonych.
Fragment przemówienia sekretarza stanu USA G. Marshalla, wygłoszonego w Cambridge 5 czerwca 1947 r.: […] Jest już oczywiste, że zanim rząd Stanów Zjednoczonych pójdzie dalej w swych usiłowaniach ulżenia sytuacji i dopomożenia Europie do
wstąpienia na drogę prowadzącą do uzdrowienia, musi nastąpić jakieś porozumienie
między krajami europejskimi […]. Nie byłoby rzeczą właściwą ani celową, gdyby nasz
rząd jednostronnie nakreślił program mający na celu postawienie Europy na nogi pod
względem gospodarczym. To jest sprawa Europejczyków. Sądzę, że inicjatywa powinna
wyjść z Europy […]41.
Europa nie zwlekała z odpowiedzią na takie zaproszenie do współpracy. 16 kwietnia
1948 r., doszło do powstania Europejskiej Organizacji Współpracy Ekonomicznej
(ang. OEEC – Organisation for European Economic Cooperation), do której akcesję
zadeklarowało aż 16 państw Europy Zachodniej. OEEC istniała do roku 1960, kiedy to
została przekształcona w istniejącą do dzisiaj Organizację Współpracy Ekonomicznej
i Rozwoju (OECD – Organisation for Economic, Co-operation and Development).
Mimo że w okresie realizacji planu Marshalla (1948–1952) USA przekazały Europie
w formie pomocy bezzwrotnej według różnych szacunków ok. 13–16 mld dolarów,
to jednak nie należy sądzić, że robiły to bezinteresownie. W pierwszych latach po II
wojnie światowej Europa była Stanom Zjednoczonym potrzebna, jako silny partner
zarówno ze względów polityczno – militarnych (zimna wojna i zagrożenie ze strony
ZSRR), jak i ekonomicznych (możliwość rozwoju stosunków handlowych), jednak

41. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Wiek…, s. 308–309.

64

Robert Zawadzki

bez wątpienia opisywane wydarzenia, mimo że inspirowane za oceanem, miały wpływ
na konsolidację państw zachodnioeuropejskich, a same Stany Zjednoczone popierały
wtedy właściwie bezwarunkowo ideę integracji kontynentu. Bez względu na wszystkie powyższe wydarzenia, za początek powrotu do dyskusji o zjednoczeniu Europy
uważa się przemówienie Winstona Churchilla, które miało miejsce w Zurychu dnia
19 września 1946 r. Były premier brytyjski zwrócił w nim uwagę na wszystkie uwarunkowania powojennej sytuacji geopolitycznej Europy i wprost zaapelował o rozpoczęcie procesu integracji europejskiej. Mowę Churchilla można uznać za swego
rodzaju manifest zawierający nie tylko analizę bieżącej sytuacji na świecie (w tym
narastający stan tzw. zimnej wojny między mocarstwami i związane z tym zagrożenie dla pokoju), ale przede wszystkim opis konkretnych działań zmierzających do
zjednoczenia kontynentu, jako federacji (państw zjednoczonej Europy), który to plan
musi zostać zapoczątkowany pojednaniem dwóch najważniejszych dla powodzenia
całego projektu krajów, czyli Francji i Niemiec.
Churchill, fragmenty przemówienia wygłoszonego w Zurychu dnia 19 września
1946 r.: […] Lecz jest na to środek, który gdyby został ogólnie i samorzutnie zastosowany przez większość ludzi w wielu krajach, zmieniłby jakby cudem całą sytuację
i z całej Europy lub z jej większej części uczyniłby kraj wolny i szczęśliwy […]. Cóż to
za niezawodny środek? Jest to odrodzenie europejskiej wspólnoty narodów w takim
przynajmniej stopniu, w jakim zdołamy to osiągnąć, i nadanie jej ustroju, w którym
mogłaby istnieć w pokoju, bezpieczeństwie i wolności. Musimy zbudować coś w rodzaju
Państw Zjednoczonej Europy […]. Powiem teraz rzecz, która was zdziwi. Pierwszym
krokiem do odbudowy rodziny państw europejskich musi być współpraca pomiędzy
Francją a Niemcami (…). Europa niech powstanie!42
Zgodnie z tradycyjnym już podejściem Brytyjczyków do całej idei, Churchill nie
przewidywał udziału Wielkiej Brytanii w tym przedsięwzięciu. Gorąco jeszcze wierzył,
że Anglia jest nadal mocarstwem globalnym, a jej interesy mają zasięg ogólnoświatowy
i związane są z posiadanymi jeszcze koloniami oraz Wspólnotą Narodów – Commonwealth of Nations.
Zachodnia Europa, która silnie współpracowała z USA, rozpoczęła intensywnie
tworzyć procesy integracyjne, na Wschodzie zaś wszystkie niemalże państwa zostały
związane sojuszem ze Związkiem Radzieckim. Jedną z głównych przesłanek integracji
42. A. Basak, T. Marczak (opr.), Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, t. 1, 1945–1955, Wrocław 1992, s. 108–111.
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europejskiej jest fakt, iż ZSRR skutecznie rozciągał swoje wpływy na wschód Europy,
a tendencje lewicowe zaczynały poważnie zagrażać krajom zachodnim, więc przeciwstawianie się tendencjom ekspansjonistycznym ZSRR było jednym z motywów
silnej motywacji państw zachodnich do integracji. Kolejną przesłankę ku integracji
zachodnioeuropejskiej stanowiła kwestia niemiecka. Włączenie powstałej w dniu 7
września 1949 r. Republiki Federalnej Niemiec (RFN) do zjednoczonej Europy miało stanowić zabezpieczenie przed odrodzeniem się niemieckiego ekspansjonizmu.
Ponadto podział na RFN i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD), powstałą
z radzieckiej strefy okupacyjnej w dniu 7 października 1949 r., przekreślał szanse na
zjednoczenie Niemiec. Podzielone Niemcy stanowiły mniejsze niebezpieczeństwo
dla istnienia pokoju w powojennej Europie.

Tworzenie wspólnej gospodarki europejskiej oraz budowa
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
Tworzenie się integracji europejskiej miało również przyczynić się do szybszej odbudowy zniszczonych gospodarek państw zachodnioeuropejskich. Uważano, że zespolenie wysiłków zaangażowanych w to krajów pozytywnie wpływałoby na rozwój
gospodarczy oraz na spłatę kredytów zaciągniętych podczas wojny przez państwa
europejskie w USA. W integracji państw zachodnioeuropejskich widziano szansę
na przywrócenie Europie miana centrum gospodarczego i finansowego świata oraz
skuteczne konkurowanie z USA, które po wojnie zwiększyły swoją produkcję i dokonały ekspansji gospodarczej i politycznej. Kolejnym argumentem za zjednoczeniem
Europy był fakt, iż w zjednoczonej, stabilnej i pozbawionej wojen Europie życie było
by łatwiejsze, przyjemniejsze i sprzyjałoby życiu w dobrobycie, dzięki wspólnemu
rynkowi. Coraz częściej poszczególni producenci obawiający się o losy swoich towarów domagali się ułatwień na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Wiązało
się to z koniecznością wprowadzenia szeregu udogodnień handlowych w skali międzynarodowej. Te przejawy integracji, można nazwać integracją oddolną powstającą
z inicjatywy samodzielnych podmiotów gospodarczych, bez jakiegokolwiek przymusu43. Nastąpił rozwój handlu i wzrosły możliwości przepływu towarów, coraz większy
udział w dochodzie narodowym miał handel zagraniczny. Główną ekonomiczną
przesłanką integracji była konkurencja ze strony gospodarki światowej, wyrównany

43. J. Woś, Integracja Europejska, Poznań 1999, s. 15.
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i wysoki poziom gospodarczy krajów ze sobą sąsiadujących, a także ograniczoność
zasobów krajów integrujących44.
Natomiast do głównych przesłanek pozaekonomicznych należały przesłanki polityczne i społeczne, a także bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Przesłanki
polityczne to przede wszystkim jednolity ustrój i podobne cele polityki zagranicznej45.
Maksymą wszelkich działań politycznych, wskutek przebytych tragicznych doświadczeń, stało się hasło „Nigdy więcej wojny!”. Po dwóch wojnach światowych, które
rozpoczęły się jako wojny pomiędzy „europejskimi braćmi”, i sprawiły, że Europa
stała się największym polem bitewnym oraz największym poszkodowanym, myśl
o możliwości nowych konfliktów zbrojnych była przerażająca. Przesłanki społeczne
wynikały głównie z ogólnego rozwoju cywilizacyjnego określającego podstawowe
standardy w zakresie społecznej egzystencji i organizacji życia codziennego. Pragnienie i potrzeba życia w lepszym, wolniejszym i sprawiedliwym świecie, w świecie
o doskonalszym modelu współżycia pomiędzy ludźmi i państwami. Przesłanki bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego to przejaw dążenia państw do umocnienia
swych pozycji obronnych wobec otoczenia. Realizowano je nie tylko poprzez połączenie zasobów rzeczowych, lecz także przez likwidacje wszelkich konfliktów pomiędzy
integrującymi się państwami46. Świadomość własnej słabości było jednym z głównych
motywów integracji po II wojnie światowej. Europa wskutek konfliktów wojennych
utraciła swoją wielowiekową pozycję w historii światowej. Wyparta została z tej pozycji
przez dwa nowe supermocarstwa: Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Radziecki,
z których każde dysponowało większą potęgą militarną, polityczną i gospodarczą
niż Europa rozbita na liczne państwa. Obok obiektywnych przesłanek występują
też subiektywne przyczyny integracji międzynarodowej. Wyróżnia się dwa rodzaje
motywów uniwersalne i partykularne. Uniwersalizm polega głównie na zwiększeniu
obronności i bezpieczeństwa kraju, a zmniejszeniu zagrożeń ze strony otoczenia.
Natomiast partykularne motywy wyrażają się w chęci realizacji nacjonalistycznych
celów poszczególnych państw. Z jednej więc strony państwa integrujące się mają na
wadze interes ogółu, lecz z drugiej, niezbyt chętnie rezygnują z własnych celów47.

44. Tamże, s. 17.
45. Tamże, s. 17.
46. Tamże, s. 18.
47. Tamże, s. 19.

67

Sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna w Europie po zakończeniu II wojny światowej…

Podsumowanie
Nastąpiła klęska dotychczas panującej, dziewiętnastowiecznej koncepcji państwa
narodowego. Tylko zintegrowana Europa mogła stać się alternatywą dla nacjonalizmów rozwijających się w państwach narodowych. Takie przekonanie stało się
szczególnie mocne po doświadczeniach, do których doprowadziły w czasie wojny
zrodzone w Europie ideologie faszystowskie. Powojenna Europa przepełniona strachem przed tworzeniem nowych konfliktów szukała sposobu na utrwalenie pokoju.
Wiedziano, że można to uczynić tylko poprzez kooperację. Państwa jednoczyły się
wpierw w zakresie pomocy surowcowej. Później, gdy zobaczyły, że taka współpraca
przynosi korzyści postanowiły zwiększać ją i zaczęły tworzyć wspólnotę gospodarczą. Gdy i to przyniosło duże korzyści doświadczenia ze współpracy gospodarczej
postanowiono przenieść na współpracę polityczną. W wielu opracowaniach na ten
temat podkreśla się, że taka właśnie kolejność wpierw integracja przez ekonomię,
a później metodą krok po kroku przejście do integracji politycznej przyniosły ogromne korzyści państwom członkowskim. Państwa po tamtej strony „żelaznej kurtyny”
stały się dowodem siły, jaką stanowi demokracja. Trzeba też pamiętać o ogromnym
zastrzyku finansowym, jakim był plan Marschalla. Mówimy przenośnie, że w Polsce
i w innych krajach podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu wojna zakończyła
się dopiero w 1989 r. Od 1945 r. Polacy odbudowywali kraj, organizowali swoje życie
rodzinne, pracowali, studiowali, posyłali dzieci do szkół. Żyli w takiej Polsce, bo
innej nie było. Część Polaków jeszcze dzisiaj uważa, że ten czas pokoju zawdzięczają
Sowietom. Oczywiście tak też myślą Rosjanie: Stalin był dawcą pokoju dla całego
świata. Żyliśmy bez wojny, to prawda, ale żołnierze sowieccy nie przynieśli nam
wolności bo, jak napisał znakomity pisarz węgierski Sándor Márai48, nie mogli nam
dać tego, czego sami nie mieli.

48. Sándor Márai, właśc. Sándor Károly Henrik Grosschmid de Mára (ur. 11 kwietnia 1900 w Koszycach, zmarł 22 lutego 1989 r. w San Diego) – węgierski prozaik, poeta, publicysta oraz autor
licznych powieści.
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Streszczenie
Sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna w Europie po zakończeniu II wojny
światowej (dwubiegunowy podział świata i Europy, kryzys gospodarczy oraz jego
społeczno-polityczne konsekwencje)
W latach 1944–1945 w Europie panował ogromny niewyobrażalny chaos. Druga wojna
światowa, która była największym niszczycielskim konfliktem w historii, zrujnowała
oprócz infrastruktury materialnej, także spajające państwa instytucje. System polityczny
był w takim stanie, że obserwatorzy amerykańscy ostrzegali przed możliwością wybuchu
ogólnoeuropejskiej wojny domowej. Uważa się, że wydobycie Europy z powojennego
upadku i to, że Europa stała się kwitnącym, tolerancyjnym kontynentem, graniczy
z cudem . Wojna jak wiadomo nie skończyła się wraz z unicestwieniem Hitlera. Wygaszanie konfliktu na skalę światową oraz toczących się przy tym mniejszych wojen
domowych, wymagało miesięcy, lat, a w różnych częściach Europy owo zakończenie nie
nastąpiło równocześnie. Nastąpiła klęska dotychczas panującej, dziewiętnastowiecznej
koncepcji państwa narodowego. Tylko zintegrowana Europa mogła stać się alternatywą
dla nacjonalizmów rozwijających się w państwach narodowych. Takie przekonanie
stało się szczególnie mocne po doświadczeniach, do których doprowadziły w czasie
wojny zrodzone w Europie ideologie faszystowskie. Powojenna Europa przepełniona
strachem przed tworzeniem nowych konfliktów szukała sposobu na utrwalenie pokoju.
Wiedziano, że można to uczynić tylko poprzez kooperację. Państwa Europy Zachodniej
jednoczyły się wpierw w zakresie pomocy surowcowej. Później, gdy zobaczyły, że taka
współpraca przynosi korzyści postanowiły zwiększać ją i zaczęły tworzyć wspólnotę
gospodarczą. Gdy i to przyniosło duże korzyści doświadczenia ze współpracy gospodarczej postanowiono przenieść na współpracę polityczną. W wielu opracowaniach na
ten temat podkreśla się, że taka właśnie kolejność wpierw integracja przez ekonomię,
a później metodą krok po kroku przejście do integracji politycznej przyniosły ogromne
korzyści państwom członkowskim. Zachodnia Europa, która silnie współpracowała
z USA, rozpoczęła intensywnie tworzyć procesy integracyjne, na Wschodzie zaś wszystkie niemalże państwa zostały związane sojuszem ze Związkiem Radzieckim. Jedną
z głównych przesłanek integracji europejskiej jest fakt, iż ZSRR skutecznie rozciągał
swoje wpływy na wschód Europy, a tendencje lewicowe zaczynały poważnie zagrażać
krajom zachodnim, więc przeciwstawianie się tendencjom ekspansjonistycznym ZSRR
było jednym z motywów silnej motywacji państw zachodnich do integracji.
Słowa kluczowe: Druga wojna światowa, polityka, Europa Zachodnia, Europa
Wschodnia, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone Ameryki, proces integracji.
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Summary
The political, social and economic situation in Europe after the end of World
War II (the bipolar division of the world and Europe, the economic crisis and its
socio-political consequences)
Between 1944 and 1945, Europe was in unimaginable chaos. The Second World
War, the most important devastating conflict in history, ruined not only the material
infrastructure, but also the institutions that bind states. The political system was in
such a state that American observers warned of a period of pan-European civil war.
It is believed that recovering Europe from its post-war decline and turning Europe
into a thriving, tolerant continent is bordering on a miracle. As we know, the war did
not end with the annihilation of Hitler. Computers were not used to extinguish the
conflict in the world accounts and in smaller experiments, as well as in various parts
of Europe. The hitherto prevailing, nineteenth-century concept of the nation-state was
defeated. Only integrated Europe could become an alternative to developing nations
in response to national nations. Such a conviction became especially strong after the
experiences of the fascist ideologies born in Europe during the war. Post-war Europe,
filled with fear of creating a room for new conflicts, was looking for a way to consolidate it. It was known that it was possible to make only through cooperation. First,
the countries of Western Europe united in terms of raw material aid. Later, when they
saw the benefits of such cooperation, they decided to increase it and began to use the
economic community. When it also brought experience from economic cooperation,
experience in business. In many studies on this topic. Western Europe, which closely
cooperated with the US, intensively researching integration processes, while in the
East almost all of them were associated with the alliance with the Soviet Union. One
of the main European countries is the fact that the USSR was effectively extending its
significance in Eastern Europe, and the leftist tendencies were beginning to seriously
threaten Western countries, so opposing the USSR’s expansionist tendencies was one
of the motives of strong state motivation towards European countries.
Keywords: The Second World War, the political, Western Europe, Estern Europe,
Soviet Union, United States of America, Integration proces.
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Upadek dialogu społecznego w Polsce i możliwości
jego odnowy
Robert Krzemień1

Wstęp
Dialog społeczny nie ma w Polsce przyjętej legalnej definicji, ale – zgodnie z oficjalną definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy – należałoby przezeń rozumieć
„(…) wszystkie formy negocjacji, konsultacji, bądź po prostu wymiany informacji,
między reprezentantami rządu, pracodawców i pracobiorców, dotyczące zagadnień
z obszaru polityk gospodarczej i społecznej”2. W węższym ujęciu, koncentrując się
jedynie na konkretnych instytucjach, wyspecjalizowanych funkcjonalnie (w sprawach
społeczno-ekonomicznych), służących tworzeniu negocjacyjnego ładu społecznego,
kategorię tę zdefiniować można także jako „(…) instytucje, które stanowią płaszczyznę spotkania między rozmaitymi reprezentacjami »interesów specjalnych«, czy
grupowych, oraz negocjowania takich rozwiązań w kwestiach spornych, które są
do przyjęcia dla każdej z nich i są wprowadzane w strukturę procesu decyzyjnego.
toczącego się w administracji publicznej”3. W istocie jest to więc proces nieustannej
interakcji, zachodzącej pomiędzy uczestnikami, w celu osiągnięcia porozumienia
w najistotniejszych sprawach kontroli nad zmiennymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, w skali makro- i mikro- społecznej i gospodarczej4.
Przedmiotem szeroko pojętego dialogu społecznego jest wspólne kształtowanie
stosunków zawodowych, warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, jak też innych
kwestii polityki społeczno-gospodarczej, będących przedmiotem zainteresowania
i kompetencji wszystkich stron oraz stosunków zachodzących pomiędzy partnerami
i ich wzajemnych zobowiązań; dialog taki pozwala na poszukiwanie praktycznych
1. Dr Robert Krzemień, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. R. Towalski, Dialog społeczny – próba definicji, [w:] R. Towalski (red.), Dialog społeczny. Najnowsze
dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007, s. 18.
3. K. W. Frieske, L. M. Machol-Zajda, Instytucjonalne ramy dialogu społecznego w Polsce: szanse
i ograniczenia, [w:] K. W. Frieske, L. M. Machol-Zajda, B. Urbaniak, H. Zarychta (red.), Dialog społeczny. Zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych,
„Opracowania PCZ”, z. 7, Warszawa 1999, s. 9.
4. Czym jest dialog społeczny, https://www.monitorowanieprawa.pl/baza/wiedza/sposoby-monitorowania/108-czym-jest-dialog-spoleczny.html, pobrano 19.04.2020 r.
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rozwiązań konsensualnych i podejmowanie decyzji społecznie akceptowalnych5.
W takim ujęciu dialog społeczny stanowi zatem forum reprezentowania stanowisk
oraz negocjacji interesów pomiędzy poszczególnymi jego uczestnikami6.
Dialog społeczny może mieć charakter zinstytucjonalizowany (sformalizowany),
bądź niezinstytucjonalizowany (niesformalizowany). W dialogu zinstytucjonalizowanym negocjacje zbiorowe prowadzone są przez specjalnie powołane do tego celu
instytucje, rady, bądź komisje, działające na podstawie aktów prawnych lub przyjętych
porozumień; udział w pracach takich instytucji jest ograniczony do kilku najbardziej
reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, które mogą
realnie wpływać na zachowania swoich członków i skłaniać ich do stosowania się
do ustaleń ciała trójstronnego7. Dialog pozainstytucjonalny może być realizowany
poprzez zawieranie układów zbiorowych pracy oraz konsultacje i opiniowanie, będące
realizacją uprawnień organizacji partnerów społecznych, wynikających z dotyczącego
ich ustawodawstwa. W różnych formach nieinstytucjonalnych możliwe jest też tworzenie dialogu obywatelskiego z udziałem organizacji pozarządowych8.
W dialogu społecznym zazwyczaj biorą udział trzy strony9:
– związkowa, reprezentująca interesy pracowników, zrzeszonych w organizacjach
działających na wszystkich poziomach dialogu społecznego;
– pracodawcza, reprezentująca interesy pracodawców, zrzeszonych w organizacjach
działających na wszystkich poziomach dialogu społecznego;
– rządowa, reprezentująca interesy państwa, składająca się z przedstawicieli władzy
wykonawczej.
Dialog społeczny powinien opierać się na fundamentalnych wręcz zasadach10:
– niezależności i równowagi stron dialogu – uczestniczące w dialogu organizacje
pracowników i pracodawców powinny być w pełni niezależne, a relacje pomiędzy partnerami winna charakteryzować względna równowaga i równość wobec

5. Tamże.
6. B. Abramowicz, Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4, s. 229.
7. Podstawowe pojęcia, http://www.dialog.gov.pl/czym-jest-dialog-spoleczny/podstawowe-pojecia/
pobrano 13.04.2020 r.
8. Tamże.
9. Tamże.
10. Tamże.
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prawa, więc nie może dochodzić do sytuacji, kiedy jedna ze stron dominuje nad
drugą;
– zaufania i kompromisu – strony dialogu powinny kierować się zasadami wzajemnego zaufania, poszanowania oraz prowadzenia dialogu w dobrej wierze, a przy
tym – nawet przy dużej rozbieżności stanowisk – być nastawione na zawarcie
kompromisu, przynajmniej w kwestiach podstawowych, a następnie być gotowe
do przestrzegania zawartych porozumień;
– działania zgodnie z prawem – dialog powinien dotyczyć spraw otwartych do
dyskusji, co oznacza, iż nie mogą one być uregulowane jednostronnie przez państwo, a zasady, wg których dialog jest prowadzony, powinny być jasno określone
i zaakceptowane przez jego strony, przy czym zasady te nie mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Miejsce dialogu społecznego i jego miejsce w polskim systemie
prawno-politycznym
Istotne jest także zbudowanie odpowiednich struktur, instytucji dialogu oraz zapewnienie – na odpowiednim poziomie – jego obsługi merytorycznej i logistycznej.
W polskim systemie prawnym dialog społeczny został umocowany w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.11 Odwołanie doń można znaleźć już
w Preambule, zawierającej odniesienia do dialogu społecznego i do zasady pomocniczości, a stanowiącej, że „(…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Ramy prawne dialogu społecznego w Polsce wyznacza art. 12 Konstytucji RP, zapewniający swobodę tworzenia
i działania związków zawodowych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych
dobrowolnych zrzeszeń. Bardzo istotne znaczenie dla utrwalenia prawnych podstaw dialogu społecznego ma jednak także art. 20 Konstytucji RP, wskazujący na
ustrój społeczno-gospodarczy państwa, czyli społeczną gospodarkę rynkową, opartą
o solidarność, dialog i współpracę partnerów społecznych, jako podstawy ustroju
gospodarczego RP, a stwierdzający, iż „(…) społeczna gospodarka rynkowa, oparta
na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dia11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 02.04.1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Konstytucją RP.
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logu i współpracy partnerów społecznych, stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej”. Ten kluczowy przepis konstytucyjny odnosi się przede
wszystkim do tradycyjnie pojmowanego dialogu społecznego: w świetle zapisów
konstytucyjnych, dialog społeczny jest nie tyle prawem władzy publicznej, ile jej
konstytucyjnym obowiązkiem.
Poza regulacjami konstytucyjnymi, z natury bardzo ogólnymi, podstawą prawną
prowadzenia dialogu społecznego przez Radę Ministrów, stała się ustawa o działach
administracji rządowej z 4 września 1997 r.12, w której (w art. 38 ust. 1) stwierdzono,
iż „(...) w celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach oraz w zakresie
wynikającym z potrzeb danego działu z (...) organami samorządu terytorialnego,
jak również organami samorządu zawodowego, związków zawodowych i organizacji
pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk
zawodowych i twórczych”.
W procesie dialogu społecznego dla administracji rządowej partnerami społecznymi są, wymienione w tej regulacji, organizacje i środowiska i to z tymi partnerami
społecznymi, z poszanowaniem ich zróżnicowanych uprawnień i reprezentatywności
w sprawach przypisanych im przez prawo, na mocy odpowiednich przepisów, Rada
Ministrów została zobligowana do prowadzenia dialogu na rzecz rozwoju kraju oraz
utrzymania pokoju społecznego13. Znaczenie partnerów społecznych i dialogu społecznego w prowadzonej przez rząd polityce, polegać miałoby w szczególności na
tym, że14:
– związki zawodowe – wykonują zadania związane z przestrzeganiem prawa pracy,
w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z ustalaniem
polityki społeczno-gospodarczej, w tym w zakresie wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych, poprzez ustawowo określony tryb konsultacji społecznych,
– organizacje pracodawców – współuczestniczą w ustalaniu polityki społeczno-gospodarczej, w tym w zakresie wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, poprzez
ustawowo określony tryb konsultacji społecznych,
12. Ustawa o działach administracji rządowej z 04.09.1997 r., Dz. U. nr 141, poz. 943 z późniejszymi
zmianami.
13. Zasady dialogu społecznego, Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
22.10.2002 r., Warszawa, 22.10.2002 r., s. 3.
14. Tamże.
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– społeczno-zawodowe organizacje rolników, a także samorząd gospodarczy –
współpracują z administracją publiczną na rzecz tworzenia warunków rozwoju
gospodarczego,
– samorząd terytorialny – realizuje znaczącą część zadań i programów publicznych, a przedstawiciele środowisk samorządowych współokreślają reguły ich
wykonywania,
– korporacje zawodowe – wykonują istotną część zadań publicznych, w ramach
m.in. działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrotu prawnego,
zdrowia publicznego itp.,
– organizacje pozarządowe – współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji
programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania
administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić
ważnych społecznie zadań,
– przedstawiciele środowisk zawodowych i twórczych – przyczyniają się, poprzez
współdziałanie z administracją rządową, do kształtowania warunków rozwoju
społecznego, naukowego i kulturalnego kraju.
W Polsce najważniejszą instytucją krajowego dialogu społecznego jest Rada Dialogu Społecznego (RDS), powołana przez Prezydenta RP 22 października 2015 r., na
mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego15. Od tego czasu stanowi ona forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej,
funkcjonujące na poziomie centralnym.
Najważniejsze, ustalone ustawowo, cele Rady Dialogu Społecznego, to16:
– zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia
konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
– realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków
zatrudnienia;

15. Ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
Dz. U. z 2015 r., poz. 1240. W dniu 19.07.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego, która weszła w życie 31.08.2018 r. (Ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz. U. z 2018 r., poz. 1464).
16. Rada Dialogu Społecznego, http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/
rada-dialogu-spolecznego/, pobrano 13.04.2020 r.
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– działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego
dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
– wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek
samorządu terytorialnego.
Regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce są Wojewódzkie Rady
Dialogu Społecznego (WRDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS
jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa,
przez co o utworzeniu WRDS postanawia on każdorazowo, na wniosek co najmniej
jednej z organizacji pracodawców oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.
W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą: marszałek województwa,
wojewoda, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych i przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców.
Obok Rady Dialogu Społecznego działają trójstronne zespoły branżowe (TZB),
powoływane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego, dla godzenia –
często sprzecznych – interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu
oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży17. Powstawały
one w różnych okresach: pierwsze już na początku lat 90., a więc jeszcze przed sformalizowaniem i zinstytucjonalizowaniem dialogu społecznego, zaś ostatnie – we
wrześniu 2018 r., pod auspicjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej18.

Rozbudzone nadzieje na dialog społeczny w Polsce – powstanie
Rady Dialogu Społecznego
Nadzieję na odbudowę procesu dialogu społecznego w Polsce, po jego destrukcji,
do jakiej doszło pod koniec istnienia Komisji Trójstronnej, zdawał się rozbudzać
w 2015 r. nowy Prezydent RP Andrzej Duda, który – podczas uroczystości powołania
członków Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2015 r. – stwierdził, iż
liczy na „(…) rolę Rady Dialogu Społecznego w budowaniu lepszej Polski i zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju”, zaznaczając jednocześnie, że powoła-

17. Trójstronne Zespoły Branżowe, http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/trojstronne-zespoly-branzowe/, pobrano 13.04.2020 r.
18. Tamże.
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nie Rady wpłynie na „(…) odbudowywanie poczucia solidaryzmu społecznego”19.
Przewodniczącym 59-osobowej Rady został Piotr Duda, przewodniczący wyraźnie
sprzyjającego „obozowi dobrej zmiany” NSZZ „Solidarność”20. Jeszcze tego samego
dnia odbyło się pierwsze, kurtuazyjne, posiedzenie Prezydium Rady, po którym nastał czas na dopracowywanie spraw organizacyjnych w gronie ekspertów, partnerów
społecznych i strony rządowej. Do najważniejszych kwestii, które powinny trafić pod
obrady Rady, strona rządowa i społeczna zgodnie zaliczyły kwestie regulacji rynku
pracy (w tym układy zbiorowe pracy), działalności związków zawodowych, kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, jak również regulacji wysokości wynagrodzeń za
pracę, rent i emerytur.
5 listopada 2015 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, będącym siedzibą Rady, doszło do pierwszego merytorycznego posiedzenia Prezydium Rady, pod
przewodnictwem Piotra Dudy, z udziałem siedmiu organizacji partnerów społecznych
oraz strony rządowej. Uzgodniono wówczas kwestie związane z organizacją nowej
Rady, jej Biura, a także najważniejsze problemy, które powinny być podjęte na posiedzeniu plenarnym Rady. Ponadto przyjęto projekty uchwał w sprawach: wyboru
kolejności przewodniczenia RDS, regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura,
powołania stałych zespołów problemowych Rady i zawiązania zespołu doraźnego ds.
zamówień publicznych21. Prezydium RDS podjęło również decyzje w sprawie przeprowadzenia konkursu kandydatów na stanowisko dyrektora Biura RDS, powołania
komisji konkursowej, zatwierdzenia kryteriów naboru na dyrektora Biura Rady oraz
przyjęto projekt uchwały wyznaczającej tymczasowego szefa Biura Rady (pełniącą
obowiązki została dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”), niezbędny
ze względów organizacyjnych, a mający zmierzać do sprawnego skonstruowania
Biura, jeszcze w oczekiwaniu na wynik konkursu22.
Wtedy to w obradach Prezydium po raz ostatni uczestniczył minister pracy i były
przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Władysław
Kosiniak-Kamysz, który podziękował partnerom za lata wspólnej pracy w Komisji,
które ocenił jako cenne doświadczenie zawodowe i wyraził nadzieję na dobry dialog
19. A. Grabowska, Reforma dialogu społecznego w Polsce. Od zawieszenia do nowej formuły trójstronnej
debaty, Warszawa 2016, s. 86.
20. Tamże.
21. Tamże.
22. Tamże.
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w Radzie i jej zespołach problemowych23. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej 14 grudnia 2015 r. odbyło się – poprzedzone kolejnym już zebraniem Prezydium – pierwsze plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w którym wzięli
udział: premier Beata Szydło, Minister Pracy i Polityki Społecznej, a jednocześnie
wiceprzewodnicząca RDS Elżbieta Rafalska oraz marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski24, dając tym samym nadzieję na odrodzenie
procesu dialogu społecznego w Polsce; zważywszy i na to, że sprzyjający „dobrej
zmianie” Przewodniczący Rady, Piotr Duda, wyraził przekonanie, iż „(…) RDS nie
będzie tylko pocztą przyjmującą rządowe informacje, ale miejscem faktycznej debaty
dla dobra obywateli i państwa”25, zaś Premier Beata Szydło zapewniła, że rząd jest
gotowy na krytykę swoich działań i chce z niej korzystać, chce wsłuchiwać się w dyskusję partnerów społecznych26. Wkrótce po – jak się mogło wydawać – odrodzeniu
dialogu społecznego, wraz z nastaniem „dobrej zmiany”, rozpoczęła się destrukcja jego
samego i jego instytucji, a wszystkie te zapowiedzi okazały się nie mieć żadnego realnego znaczenia. W oficjalnych wypowiedziach sprawujących władzę polityków wiele
było odwołań do dialogu społecznego, podkreślania jego roli w naszym państwie, ale
zapowiedzi, iż w Radzie Dialogu Społecznego konsultowane będą wszelkie sprawy
na linii państwo – pracodawca – pracownik, pozostały – jak wiele innych – jedynie
pustymi obietnicami, nie mającymi niczego wspólnego z prawdą27.

Od ukrytej do jawnej destrukcji i upadku dialogu społecznego
Mechanizm dialogu społecznego w Polsce, po powołaniu Rady Dialogu Społecznego,
wydawał się dobrze skonstruowany, do czasu, gdy nowy, większościowy rząd PiS, powołany w 2015 r., coraz częściej i coraz bardziej jawnie, nie respektował kompetencji
RDS, bardzo mocno ograniczając dialog społeczny. W kolejnych latach odbywało się
stosunkowo niewiele posiedzeń, a przyjmowane uchwały ograniczały się w istocie do
kwestii organizacyjnych. Jednocześnie wiele ważnych uchwał Rady, w sprawach ściśle
merytorycznych, o wręcz strategicznym znaczeniu dla kraju, przyjmowali jedynie
23. Tamże.
24. Tamże.
25. Tamże.
26. Tamże.
27. S. Klauziński, Premier w expose: opieramy się na dialogu społecznym. Eksperci: 60 proc. ustaw bez
konsultacji, https://oko.press/mateusz-morawiecki-expose-dialog-parlament/ pobrano 15.05.2020 r.

80

Robert Krzemień

partnerzy społeczni. Uchwały te wprawdzie były przekazywane stronie rządowej,
lecz nigdy nie dokonano oceny ich realizacji.
Jakiekolwiek próby podjęcia poważnej debaty, o aktualnych, czy zbliżających się
zagrożeniach, inicjowane przez stronę społeczną, lekceważono, podobnie jak samych
partnerów społecznych28. Na posiedzeniach plenarnych rządzący nie tylko bowiem
nie dopuszczali do żadnych wiążących ustaleń, ale wręcz unikali jakichkolwiek konkretów, zaś w pracach zespołów roboczych stronę rządową reprezentowali urzędnicy
bez odpowiednich pełnomocnictw, zazwyczaj także bez wymaganych kompetencji29.
Nawet w najbardziej kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych, założeń do
budżetu państwa, wskaźników wzrostu wynagrodzeń, emerytur i rent oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, strona rządowa nigdy nie była gotowa do prowadzenia
negocjacji. Partnerów społecznych informowano jedynie, że w tych sprawach decyzje
podejmowała arbitralnie Rada Ministrów i ustalenia nie podlegają negocjacjom30.
Jednocześnie wszelkie konflikty pomiędzy związkowcami (pracownikami) a pracodawcami były podsycane i zmyślnie wykorzystywane przez stronę rządową, która
porozumiewała się tylko z wybranymi organizacjami, ignorując samą Radę31. Na
nieco większą skalę strona rządowa prowadziła rozmowy tylko z jednym – prorządowym – związkiem „Solidarność”, który wspierał jej działania, czasami tylko, dość
nieudolnie, pozorując sprzeciw.
Najbardziej dotkliwie odczuwanym problemem w działalności RDS było odsunięcie
jej od konsultacji procesów legislacyjnych; wg wyliczeń ekspertów tylko w kadencji
2015–2019, na 1427 ministerialnych projektów ustaw, konsultacjom publicznym
poddano zaledwie 532, czyli niespełna 40 proc.32
Znaleziono oczywiście bardzo prosty sposób, by unikać społecznej dyskusji nad
projektami ustaw, która mogłaby wykazać ich ewidentne słabości, czy niekorzystne
oddziaływanie. Projekty te bowiem, choć w dużej części przygotowywane przez rząd,
28. A. Radzikowski, Niechciany dialog, https://www.tygodnikprzeglad.pl/niechciany-dialog/, pobrano
19.04.2020 r.
29. Tamże.
30. J. Gołąb, Głucha Rada Dialogu Społecznego, https://www.tygodnikprzeglad.pl/glucha-rada-dialogu-spolecznego/ pobrano 19.04.2020 r.
31. Ł. Guza, RDS nie spełnia oczekiwań. Rząd ją ignoruje, a partnerzy społeczni są coraz bardziej
skłóceni, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1431216,rada-dialogu-spolecznego-solidarnosc-zpp-rzad.html, pobrano 12.04.2020 r.
32. S. Klauziński, Premier…, pobrano 15.05.2020 r.
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zgłaszano jako projekty poselskie, a więc z pominięciem – niezbędnej w wypadku
inicjatyw rządowych – opinii partnerów społecznych33; przyczyna tego była wręcz
banalna: projekty rządowe wymagają społecznych konsultacji, zaś poselskie – nie34.
Jako projekty poselskie wnoszono zwłaszcza te, które – ze społecznego punktu widzenia – były najbardziej dyskusyjne, czy wręcz kontrowersyjne. W praktyce składanie projektów poselskich oznacza zwykle jedynie to, że obywatele (poprzez swoich
przedstawicieli w instytucjach dialogu społecznego), nie mogą się odnieść do zaproponowanych przez rządzących zmian35. Tym samym parlament stał się miejscem do
swoistego „przepychania” ustaw, a nie merytorycznej dyskusji i współpracy. Konsultacji społecznych brakło jednak nawet przy projektach przygotowywanych oficjalnie
przez ministerstwa, a ustawy zgłaszane jako projekty rządowe były tylko pozornie
poddawane konsultacjom społecznym36, wycofywane z tych konsultacji „bez żadnego
trybu”, co stało się już swoistą, mało chlubną, tradycją.
Negatywnym przejawem zmian w działalności Rady było oczywiście nie tylko
procedowanie bez publicznej dyskusji, ale także (niezgodne z prawem) skrócenie
czasu przeznaczonego na konsultacje publiczne, czy procedowanie „skrywanych”
projektów ustaw, a więc takich, nad którymi wprawdzie pracowano w ministerstwach,
ale o ich istnieniu opinia publiczna dowiadywała się dopiero po ich przekazaniu ich
do Sejmu, wreszcie brak odpowiedzi (informacji zwrotnej) na uwagi zgłaszane do
przedstawianych ustaw. Taki tryb działania doprowadził m.in. do wycofania się z konsultacyjnego udziału w Radzie Dialogu Społecznego przedstawiciela Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych37.
Jednym z najbardziej dotkliwych skutków takiego postępowania stało się mnożenie
niepotrzebnych i wadliwych przepisów, uchwalanie aktów prawnych w jakimś sensie
„ułomnych”, które należało często, nieraz wręcz w ekspresowym tempie, poprawiać
i naprawiać. Sprzyjał temu tryb pracy sejmu, ograniczający jakąkolwiek dyskusję,
choć przecież nie tylko RDS, ale również nasz parlament, winien być forum dyskusji
nad tworzonym prawem, jak również brak wysłuchań publicznych, stanowiących nie
tyle obligatoryjny obowiązek, ile przejaw dobrych zwyczajów, utrwalonych w polskim
33. A. Radzikowski, Niechciany…, pobrano 19.04.2020 r.
34. S. Klauziński, Premier…, pobrano 15.05.2020 r.
35. Tamże.
36. Tamże.
37. Tamże.
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parlamentaryzmie III RP38. Za niedopuszczalne zaś należałoby uznać artykułowane
przez ministra sprawiedliwości groźby pozwów do sądu wobec autorów negatywnych
opinii o projektach ustaw w trakcie trwania prac parlamentarnych39.
Dotychczasowy tryb współpracy RDS z rządem okazał się co najmniej nieefektywny, a Rada, choć to z założenia organ konsultacyjny, a nie decyzyjny40, została
sprowadzona wyłącznie do roli fasadowej, co jednak wynika nie z mankamentów
jej kompetencji, czy uprawnień, lecz ze sposobu sprawowania władzy, gdy rząd woli
całkowicie arbitralnie, bez udziału czynnika społecznego, a raczej przy pozorowanym jego udziale, podejmować kluczowe decyzje, ignorując opinie „przypadkowego społeczeństwa”. Dziś staje się oczywistym, że nawet wówczas, gdy dochodzi do
(nieraz trudnego) porozumienia między „pracą” i „kapitałem”, na przyjęte ustalenia
nie wyraża zgody strona rządowa, stająca się siłą wybitnie destruktywną41. Stało się
to widoczne podczas rozstrzygania (czy raczej prób rozstrzygania) najistotniejszych
kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego, a licznych przykładów dostarczają wypowiedzi (opinie) przedsiębiorców i związkowców.
W istocie przecież działalność zarówno samej Rady, jak i towarzyszących jej zespołów branżowych, winna spełniać tak istotne funkcje komunikacji pomiędzy stronami
i w efekcie ograniczać ostrzejsze formy konfliktów. Czy można zatem oczekiwać od niej
jeszcze czegoś więcej? Czy dziś nierealnym jest nawet dążenie do tego, by mogła realizować te rudymentarne obowiązki i uprawnienia? Czy destrukcja Rady staje się dowodem
na to, że nasza demokracja jeszcze nie dojrzała do rządzenia (współrządzenia) poprzez
konsultacje społeczne i partycypację obywatelską? Czy powodem nieskuteczności RDS
jest to, że organizacje pracodawców są słabe i w istocie mało reprezentatywne, jak twierdzi część analityków, czy może to, że związki zawodowe w dużej mierze straciły swoje
naturalne zaplecze i nie są skłonne do kompromisu, a może to, że związki zawodowe
podzieliły się trwale i nie zawsze chcą (zwłaszcza związki prorządowe) reprezentować
interesy swoich członków, lecz wspierać za wszelką cenę politykę władzy?

38. Tamże.
39. Tamże.
40. W. Warski, Naprawmy dialog społeczny w Polsce, https://www.rp.pl/Opinie/311149884-Naprawmydialog-spoleczny-w-Polsce.html, pobrano 19.04.2020 r.
41. K. Hanyga, Dialog społeczny – co dalej?, wywiad z prof. Juliuszem Gardawskim, http://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/301-socjologia-el/2173-dialog-spoeczny-co-dalej,
pobrano 18.04.2020 r.
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Oczywistym stało się istnienie, zarówno wśród reprezentantów przedsiębiorców,
jak i pracowników, partykularnego pluralizmu, co utrudnia nie tylko porozumienie
pomiędzy „stronami społecznymi”, ale i wewnątrz tych „stron”. Prowadzenie racjonalnej, a przy tym rzeczywiście „pro-państwowej” polityki, utrudniają związkom
zawodowym również czynniki instytucjonalne i kulturowe, a także ich rzeczywista
i deklarowana geneza, ale nie to wydaje się realną przyczyną narastających problemów. Problemy te ułatwiają ogromnie prowadzenie przez rząd polityki tzw. reform,
oznaczających narastanie uciążliwości egzystencjalnych dla całego społeczeństwa,
którym podzielone związki zawodowe nie mogą (a może nie chcą) się przeciwstawić.
Dialog pomiędzy organizacjami pracodawców, związków zawodowych i rządem,
choć formalnie wciąż nie zanika, bo nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa,
ale od kilku lat wyraźnie słabnie, bowiem coraz więcej ważnych ustaw uchwalanych
jest bez odpowiedniego (właściwie bez jakiegokolwiek) dialogu ze stroną społeczną42.
Najważniejsze projekty ustaw idą „bokami” i tylko w wypadku niektórych z nich Rada
Dialogu Społecznego ma okazję wypowiedzieć się. Pewne osłabienie procesu dialogu
społecznego stało się widoczne wprawdzie już pod koniec funkcjonowania Komisji
Trójstronnej, gdy nie prowadzono odpowiedniej debaty między organizacjami pracodawców i pracowników a rządem, choćby w sprawach tak fundamentalnych, jak
reformy systemu emerytalnego, w tym OFE43, ale dzisiejsza skala problemu wydaje
się o wiele poważniejszą.
Słabość dialogu społecznego i nieprzygotowanie rządzących najlepiej pokazało
zbliżające się zagrożenie epidemiczne, wobec którego rząd podjął bardzo chaotyczne, nieskoordynowane działania, aby choć częściowo opanować sytuację. W efekcie
światowej epidemii, która dotarła także do Polski w 2020 r. (a być może, jak ostrzegają
epidemiolodzy, wręcz zagrożenia pandemicznego), polska gospodarka, a wraz z nią
całe społeczeństwo, zapewne silnie odczują skutki gospodarczego spowolnienia, zaś
perspektywy całego roku 2020 i kilku lat następnych, nie wydają się być korzystne,
jeśli wsłuchać się w głosy analityków44. Wydaje się więc, że w tak trudnym okresie
rząd, z pewnością zmuszony z jednej strony do zaostrzania polityki oszczędnościowej,
42. P. Żebrowski, Dialog społeczny w Polsce słabnie, https://www.prawo.pl/kadry/dialog-spoleczny-w-polsce-slabnie-opnia-ekspertow,481988.html, pobrano 15.05.2020 r.
43. Tamże.
44. J. Czarzasty, Dialog w kryzysie – kryzys w dialogu, https://nowyobywatel.pl/2013/04/15/dialog-w-kryzysie-kryzys-w-dialogu/ pobrano 12.04.2020 r.
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w celu równoważenia finansów publicznych, a z drugiej – do prób stymulowania
gospodarki, a przynajmniej niektórych jej branż, co wymaga znacznych nakładów
finansowych, powinien poszukiwać dla swej polityki szerszej społecznej legitymizacji. Oczywistym kierunkiem takich poszukiwań powinien być dialog społeczny. Do
niedawna jeszcze przecież zdawało się, że nadciągający dotkliwy kryzys, uderzający
i w pracowników, i w pracodawców, winien zwiększać szanse na zawieranie ogólnospołecznych i ogólnopaństwowych porozumień – choćby w najbardziej palących
kwestiach.
Być może jednak ta droga została właśnie zamknięta, wskutek zdecydowanie nieprzyjaznych kroków rządu wobec partnerów społecznych45. Choć i tym razem strona społeczna RDS wyraziła zgodnie natychmiastową gotowość ścisłej współpracy,
w poczuciu odpowiedzialności za Polskę, była to kolejna próba porozumienia bez
odzewu ze strony rządzących46. Rząd oczywiście przedstawił tzw. tarczę antykryzysową (klika wariantów) i wydawało się, iż odpowiedzialność, a przynajmniej rozsądek,
wezmą górę, ale przeważyły – po raz kolejny – polityczne kalkulacje. Wśród tzw.
działań antykryzysowych, związanych z epidemią ogarniającą nasz kraj wiosną 2020 r.,
wymuszonych zatrzymaniem dużej części gospodarki, i ze spodziewanym spowolnieniem gospodarczym, w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw47, wśród innych, niewątpliwie niezbędnych przepisów,
uchwalono, niejako „przy okazji” również te umożliwiające rządowi daleko idącą
ingerencję w – i tak od kilku lat jedynie fikcyjny – dialog społeczny48.
Na mocy poprawek nr 180 i 200, zaproponowanych do „antykryzysowych” ustaw
przez klub PiS, została zmieniona ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, dzięki czemu
premier uzyskał dodatkowe uprawnienia w zakresie kształtowania jej składu49; w efek45. Tamże.
46. A. Radzikowski, Niechciany…, pobrano 19.04.2020 r.
47. Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 568.
48. M. Kulbaczewska-Figat, Pod pretekstem kryzysu rząd uciszy Radę Dialogu Społecznego?, https://
strajk.eu/pod-pretekstem-kryzysu-rzad-uciszy-rade-dialogu-spolecznego-likwidacja-dialogu-spolecznego-w-polsce/ pobrano 12.04.2020 r.
49. A. Radzikowski, Niechciany…, pobrano 19.04.2020 r.
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cie nowych, co najmniej „niefortunnych”, uregulowań, w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii, szef rządu będzie mógł arbitralnie odwoływać
dowolnego członka Rady, nie tylko reprezentującego stronę rządową, ale też przedstawiciela środowiska pracodawców, czy związków zawodowych, a o wykluczenie
dowolnej osoby ze składu Rady będą mogły wnioskować nie tylko reprezentowane
w Radzie organizacje – premier bowiem będzie mógł podejmować decyzje samodzielnie, bez jakiegokolwiek wniosku50.
Do powodów wykluczenia ze składu Rady zaliczono nie tylko złożenie fałszywego
oświadczenia lustracyjnego, czy współpracę ze służbami specjalnymi PRL (jaki miałoby to związek z zagrożeniem epidemiologicznym?), ale też „sprzeniewierzanie się
działaniom Rady” i stwarzanie „braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu”51. Oznacza to w praktyce możliwość wykluczenia
z dialogu społecznego tych wszystkich, którzy odważą się bronić swych (i nie tylko
swych) praw, uznanych przez premiera za przeszkodę w prowadzeniu „merytorycznego dialogu”; wszak od początku istnienia Rady rząd konsekwentnie udowadniał, że
jest skłonny słuchać tylko tej jednej, najbardziej „prawomyślnej” centrali związkowej,
która – przy każdej okazji – demonstruje swoją lojalność wobec niego.
Nie określono, nawet orientacyjnie, co decydować miałoby o „sprzeniewierzeniu
się” i „doprowadzeniu do braku możliwości prowadzenia dialogu”52, pozostawiając
to samodzielnej ocenie premiera, co negatywnie ocenili nie tylko partnerzy społeczni
w Polsce, ale też najbardziej autorytatywne organizacje, włącznie z Międzynarodową
Organizacją Pracy, Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Społeczno-Ekonomicznym i liderami europejskich organizacji pracodawców i związków
zawodowych53. Przeciw takiemu posunięciu, bezprawnej w istocie ingerencji w niezależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce, zaprotestowali
wprawdzie zgodnie, acz bezskutecznie, wszyscy partnerzy społeczni, reprezentujący
w Radzie Dialogu Społecznego największe (reprezentatywne) centrale związków
zawodowych i organizacje pracodawców.
Trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne przesłanki uchwalenia takiego przepisu,
a sam moment, w którym partnerzy społeczni zgłaszali swoje uwagi do niedopraco50. M. Kulbaczewska-Figat, Pod pretekstem…, pobrano 12.04.2020 r.
51. Tamże.
52. A. Radzikowski, Niechciany…, pobrano 19.04.2020 r.
53. Tamże.
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wanego (nie było to wszelako wyjątkiem w ostatnich latach) projektu, uczestnicząc
– zgodnie przecież z gwarancjami ustawowymi – w procesie legislacyjnym, reprezentując interesy milionów pracowników i tysięcy przedsiębiorców, było działaniem,
którego nie da się niczym usprawiedliwić. Powód wydaje się zatem oczywisty: rząd
nie wprowadził do tej tzw. tarczy antykryzysowej wielu oczekiwanych przez pracowników i pracodawców rozwiązań, nie wysłuchał głosu ani partnerów społecznych, ani
Senatu, a posłowie rządzącej koalicji karnie odrzucili wszelkie zmiany, które zwiększałyby zakres wsparcia dla pracujących54. Takie nadzwyczajne uprawnienie organu
rządowego – Prezesa Rady Ministrów – oznaczało w istocie zamach na niezależność
organizacji związkowych i organizacji pracodawców oraz likwidację nawet pozorów
dialogu społecznego w Polsce.
W praktyce okazało się zatem, iż rząd nie jest zdolny do prowadzenia rzeczywistego,
a nie pozorowanego (bardzo słabo) dialogu społecznego, zaś ustawy, które – w myśl
głoszonej nieudolnie propagandy, bo przecież informacjami tego nazwać nie sposób
– miały ratować polską gospodarkę i pracowników, sprzyjając utrzymaniu miejsc
pracy, zostały wykorzystywane do bieżącej rozgrywki politycznej. Dziś staje się coraz bardziej prawdopodobnym, że nadciągający kryzys prowadzi do erozji nie tylko
dialogu społecznego, ale i demokracji, której dialog jest (a raczej: był) integralnym
elementem składowym.

Szanse odrodzenia dialogu społecznego
Wobec problemów, na jakie napotyka w Polsce dialog społeczny, nasila się w organizacjach pracodawców i pracowników przekonanie, że obecnie tzw. dialog autonomiczny, toczony w obrębie strony społecznej – związków zawodowych i organizacji
pracodawców, bez udziału strony rządowej – jest znacznie bardziej efektywniej, niż
„dialog” trójstronny; wydaje się zatem, iż w tej sytuacji politycznej, by proces dialogu
społecznego miał jakiekolwiek znaczenie, uchwałom strony społecznej winna być
nadana ta sama ranga, jaką mają uchwały trójstronne, a więc podejmowane wspólnym z rządem55. Musi także być wreszcie egzekwowany obowiązek merytorycznej
odpowiedzi rządu na opinie strony społecznej. Jest jednak oczywistym, że nawet po
wprowadzeniu takich zmian w pragmatyce działania (co właściwie oznaczałoby je-

54. Tamże.
55. W. Warski, Naprawmy…, pobrano 19.04.2020 r.
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dynie respektowanie obowiązującego prawa i wypracowanych wcześniej zwyczajów),
wiele zależeć będzie od praktyki rządzenia.
Celem nadrzędnym tych działań jest oczywiście przywrócenie nie tylko dialogu,
jako wartości samoistnej, ale czegoś znacznie istotniejszego, tj. standardów „dobrej
legislacji” w procesie stanowienia prawa przez polski parlament, a więc przestrzegania
czasu na konsultacje społeczne i na przygotowywanie rzetelnych ocen skutków przyjmowanych regulacji, nie tylko z punktu widzenia finansów państwa (bo to wydaje
się oczywistym), ale (co powinno być równie oczywiste) również dla interesariuszy
projektów ustaw.
Z całą pewnością najlepsze nawet działania strony społecznej mogą nie znaleźć
zrozumienia u rządzących, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie zyskają odpowiedniego
wsparcia ze strony tzw. opinii publicznej, a ta zazwyczaj po prostu nie wie, czym
zajmuje się RDS, a czasem nie ma pojęcia o jej istnieniu. O ile bowiem Trójstronna
Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, przy wszystkich swoich – bardzo przecież
licznych – mankamentach, miała, choćby niewielki, dostęp do publicznej telewizji
i do publicznego radia, to obecnie przedstawiciele RDS zostali praktycznie odcięci od
mediów publicznych, których też publicznymi nazywać dziś nie sposób. Brak świadomości publicznej (społecznej) co do zakresu prac Rady, brak relacji z jej prac i debat,
powoduje brak zainteresowania „suwerena” losami dialogu społecznego w naszym
kraju, żyjącego bardzo zniekształconym przez rządowe (bo przecież już nie publiczne)
media, obrazem życia publicznego. Taki stosunek reżimowych mediów do dialogu
społecznego z pewnością wymaga zmiany, choć obecnie nie ma jakichkolwiek środków, które mogłyby to zagwarantować.
Wobec (całkiem udanych) prób paraliżu prac Rady, podejmowanych nieustannie
przez rządzących, ciężar jej pracy należałoby przenieść do zespołów problemowych,
podbudowanych merytorycznie opiniami eksperckimi, a posiedzenia plenarne Rady
mogłyby jedynie zatwierdzać lub dawać możliwość formułowania zdań odrębnych
wobec uchwał wypracowywanych w zespołach. Wydaje się to jedynym realnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy rząd prowadzi proces legislacyjny i podejmuje kluczowe
decyzje w kwestiach społeczno-gospodarczych nie tylko bez zaplecza eksperckiego,
co odbija się na jakości stanowionego prawa, ale i bez konsultacji społecznych.
W dłuższym okresie realne kształtowanie polityk publicznych wymagałoby trwałego porozumienia nie tylko stron „kapitału” i „pracy”, co już samo w sobie nie wydaje się proste, ale także strony rządowej. Rada Dialogu Społecznego bowiem jest,
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i zapewne pozostanie, jedynym podmiotem uregulowanego ustawowo kontaktu
(dialogu) rządu z organizacjami społecznymi56. Porozumienie strony społecznej
nie jest wszelako niemożliwe – w procesie dialogu społecznego okazało się bowiem,
że przedsiębiorcy i pracownicy wcale nie muszą być po dwóch stronach społecznej
„barykady”; zwłaszcza w dojrzałych politycznie i społecznie państwach całkowicie normalne jest porozumienie obu – pozornie tylko przeciwnych sobie – stron57.
Problemów, którymi powinna się zając RDS, jest wciąż bardzo dużo, zarówno tych
„biskich” społeczeństwu, jak służba zdrowia, oświata, rynek pracy, jak i tych pozornie bardziej „odległych”, jak kwestie polityki energetycznej, czy klimatycznej58.
W przyszłości zapewne, aby działać skutecznie, Rada Dialogu Społecznego powinna
otrzymać prawo opiniowania niektórych ustaw już na etapie założeń i przede wszystkim mieć prawo głosu wobec tzw. projektów poselskich, by uniknąć – stosowanych
w ciągu kilku ostatnich lat – „wybiegów”59. „Docelowo” należałoby także, w procesie
przyszłej odbudowy demokracji w Polsce, mając na uwadze coraz nowsze wyzwania,
zmodyfikować nieco i poszerzyć model dialogu społecznego, zwiększając grono jego
uczestników o reprezentację obywatelską, organizacji społecznych i pozarządowych,
a także poszerzyć zakres tematyczny i skalę tego dialogu, obejmując nim zwłaszcza programy o charakterze strategicznym. Konieczne wydaje się także rozwijanie
innych płaszczyzn dialogu i partnerstwa, w których szczególnie dobrze słyszalny
byłby głos rozmaitych organizacji pozarządowych, reprezentujących tzw. trzeci sektor i budowaną – z ograniczonym co prawda sukcesem, ale wspieraną przez liczne
ekonomiczne autorytety – ekonomię (gospodarkę) społeczną. Być może – biorąc
pod uwagę różnice interesów już dziś przenikające nie tylko samą RDS, ale i organizacje tzw. sektora pozarządowego – nie usprawni to procesu negocjacyjnego, ale da
obywatelom choćby poczucie współuczestnictwa w sprawowaniu władzy. Nawet jeśli
nie byłoby to możliwe na szczeblu centralnym, to szczególnie predestynowany do
tego wydaje się szczebel regionalny, gdzie działania obywatelskie przyjmować mogą
bardziej wymierny charakter.

56. Tamże.
57. S. Klauziński, Premier…, pobrano 15.05.2020 r.
58. W. Warski, Naprawmy…, pobrano 19.04.2020 r.
59. Tamże.
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Podsumowanie
Próba oceny dialogu społecznego i jego perspektyw
Prowadzony w Polsce dialog społeczny ma niewielki wpływ na przebieg realizacji
polityk publicznych oraz na poprawę ich jakości. Nie ma także realnego wpływu na
proces stanowienia prawa, zwłaszcza w obliczu gwałtownego przyspieszenia procesu
legislacyjnego. W wypadku strony rządowej, dialog społeczny często ma skrywane
cele polityczne, przez co jest wykorzystywany jako narzędzie kompensujące ewidentną
słabość zaplecza parlamentarnego, potrzebnego do forsowania projektów rządowych.
Trudności z rozwijaniem dialogu społecznego, jako jednej z najważniejszych form
zarządzania publicznego, wynikają w dużej mierze z wyraźnej niechęci rządu do
wszelkich konsultacji społecznych, braku transparentności w działaniach administracji państwowej oraz z czysto instrumentalnego traktowania partnerów społecznych, głównie jako „narzędzi” wzmacniających poparcie dla polityki rządu. Strona
rządowa sprowadza zatem rolę partnerów społecznych do fasady, w efekcie czego
przedkładane rozwiązania nie podlegają ani realnej dyskusji, ani ocenie. Nie dziwi
to w obliczu braku prawdziwego zaplecza intelektualno-eksperckiego władzy (choć
ta ma ogromne zaplecze „polityczne”), gdy rzetelna realizacja dialogu społecznego
wykazałaby, w sposób bardzo przejrzysty, owe braki.
Instytucjonalizacja metod zarządzania państwem przy współudziale dialogu społecznego (a także obywatelskiego), nie znajduje sobie miejsca w kulturze politycznej
obecnych władz (w tym wypadku trudno mówić w ogóle o jakiejkolwiek kulturze
politycznej). Wzorce rywalizacji politycznej z systemu partyjnego przeniesione zostały
do Rady Dialogu Społecznego, co znacząco obniża zaufanie partnerów społecznych
do działań decydentów i wręcz zniechęca do aktywnego udziału w jakichkolwiek
pracach. Część partnerów społecznych, wyraźnie sprzyjających władzy, uległa nie
tylko upolitycznieniu, ale wręcz instrumentalizacji, tym samym rezygnując z wywierania pozytywnego wpływu na decyzje podejmowane w najważniejszych sprawach
publicznych.
Wyraźnym staje się coraz silniejszy rozdźwięk pomiędzy zapewnionymi instytucji
dialogu społecznego prawnymi ramami działalności, a społeczno-polityczną praktyką, co przyczynia się już nie tylko do deformacji, ale wręcz do degradacji dialogu.
W powszechnej opinii działanie Rady Dialogu Społecznego stało się w ciągu ostatnich
kilku lat czystą fikcją, a dotychczasowe jej działanie pokazuje bardzo dobitnie, że
władzy wciąż nie interesuje zdanie obywateli w sprawie rozlicznych, często najbar-
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dziej nawet bardzo istotnych, problemów społeczno-gospodarczych naszego kraju60.
Jednocześnie przecież wydaje się oczywistym, że prawdziwego dialogu społecznego
potrzebują nie tylko związki zawodowe i pracodawcy, ale też rząd, pod warunkiem
wszelako, że jest to rząd kierujący się nie tylko doraźnym, partyjnym interesem, ale
interesem państwa i jego obywateli.
Łamaniu prawa do konsultacji społecznych sprzyja niski poziom kapitału społecznego w Polsce, który pozwala negować kompetencje do współudziału we władzy tych,
którzy nie stanowią reprezentacji większości parlamentarnej i rządowej, a zdecydowana większość przedstawicieli tzw. prawej strony sceny politycznej, którzy skupili
się w dzisiejszym obozie władzy, przejawia tendencje do silnej polaryzacji nie tylko
owej „sceny politycznej”, ale i negowania zasad wypracowanego przez lata społecznego
consensusu, co przecież nie przystaje do standardów współczesnych społeczeństw
demokratycznych, czy obywatelskich.
Trudno, na podstawie tak krótkiej analizy, pokusić się o najbardziej nawet ogólną
próbę prognozy dialogu społecznego i obywatelskiego w Polsce. Rada musi jednak,
w sprzyjających „okolicznościach politycznych”, stać się forum kontroli procesu stanowienia prawa i przestrzegania zasad praworządności, a także skutecznej kontroli
społecznej władzy. Wśród kluczowych kwestii tworzenia układu prawno-politycznego, pozwalającego na rzeczywiście rzetelne ustalenie sposobów funkcjonowania
zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w Polsce, należałoby wskazać nie tyle
na tworzenie, ile raczej na przestrzeganie przez stronę rządową prawnych podstaw
dialogu, w miejsce w istocie „niesformalizowanych” praktyk, działań prowadzonych
wyłącznie w oparciu o interesy strony rządowej. Proces dialogu społecznego musi
też podlegać społecznej kontroli, choć o tę coraz trudniej, w obliczu postępującej
świadomej destrukcji społeczeństwa obywatelskiego.

60. S. Klauziński, Premier…, pobrano 15.05.2020 r.
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Streszczenie
Upadek dialogu społecznego w Polsce i możliwości jego odnowy
Dziś, w kontekście wydarzeń zachodzących w Polsce w ciągu kilku minionych lat,
do kluczowych dla przyszłości naszego kraju spraw powróciła kwestia dialogu społecznego, jako niewykorzystywanego (czy raczej: niewłaściwie wykorzystywanego)
narzędzia demokracji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiającego – poprzez wyraźną artykulację interesów różnorodnych grup społecznych – wypracowywanie rozwiązań kompromisowych („konsensualnych”). Celem artykułu jest
jednak nie tylko prezentacja dotychczasowych doświadczeń, związanych z realizacją
procesu dialogu społecznego w Polsce, ale też próba poszukiwania przyczyn, dla których dialog ów nie stał się sprawnie funkcjonującym mechanizmem rozwiązywania
sporów, lecz postępuje proces jego upadku, w okresie od powstania Rady Dialogu
Społecznego. Wskazane zostaną także najważniejsze, pożądane kierunki jego rozwoju,
które mogłyby – w choćby niewielkim stopniu – przyczynić się do przywrócenia
Radzie i całemu procesowi dialogu społecznego, należnego znaczenia.
Słowa kluczowe: dialog społeczny, organizacje pracodawców, reprezentatywni partnerzy dialogu społecznego, związki zawodowe.

Summary
The fall of social dialogue in Poland and the possibility of its renewal
Today, in context of events setting in Poland in draught several the past years, to
fundamental the matter of social dialogue for future our country of matters returned,
as wrongly used the implement of democracy and the functioning the civil society,
enabling – across clear articulation of interest of varied social groups – the working
out the compromising solutions (“consensual”). The not only introduction of hitherto
exist experiences is the aim of article, connected with realization of process of social
dialogue in Poland, the but search the causes also, for which this dialogue did not
stand with functioning mode of solving the disputes skilfully but process of his ruination proceeds in period from rise of Advice of Social Dialogue. Were indicated the
most also important directions of the his development which would can – in even if
the small degree – to contribute to restoration the Advice and the whole process of
social dialogue, due meaning.
Keywords: social dialogue, employers’ organizations, representative partners of social
dialogue, trade unions.
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Wpływ biopolityki na sankcjonowany
i sankcjonujący stosunek prawny
Emilia Szczęsna1

Wstęp
Relacja pomiędzy władzą a podmiotem jest niezbędna dla „porządkowania świata”
– dla zachowania jego ładu. Pojawia się jednak pytanie, przed którym współczesne
państwa demokratyczne stoją – jak dalece władza publiczna może wkraczać w sferę
swobód podmiotowych w imię utrzymywania owego „porządku”? Formy sprawowania władzy są różnorodne, przez co rodzą się różnego rodzaju „relacje”, w które
zostaje włączona dana jednostka będąca podległą tejże władzy. Poruszając tę kwestię nie można nie przywołać postaci francuskiego filozofa, historyka i socjologa M.
Foucaulta, który obszarem swoich badań uczynił m. in. relacje pomiędzy rządzącymi, a rządzonymi. Uważał, że istnieje taka forma sprawowania władzy, która dotyka
sposobu życia danej jednostki i tę formę nazwał „biopolityką”. Niniejszy artykuł jest
owocem refleksji nad problematyką, czy państwo kształtując stosunki prawne troszczy
się o życie ludzkie od jego poczęcia, czy tylko stwarza taki pozór?
Przywołany wcześniej filozof zauważył, że wraz z upływem czasu władza zaczęła
zwracać się do populacji, a nie indywidualnych jednostek, przez co można określać
ją biowładzą2. Ideą biopolityki jest m. in. normalizacja ciała ludzkiego z narzuconą
odgórnie normą. Zajmuje się ona analizą danych statystycznych, gdzie porównując
je ze sobą, wyciąga wnioski, aby wreszcie ustanowić normę odnoszącą się do zdrowia publicznego3. W literaturze przedmiotu podejmującej problematykę biowładzy
powiela się jej charakterystyczna cecha, a mianowicie kontrola. M. Foucault uważał,
że człowiek jest „zwierzęciem w polityce, w której postawiona zostaje kwestia jego
życia jako żyjącego bytu”4. Biowładza jest formą sprawowania rządów w taki sposób,
aby „regulować od wewnątrz życie społeczne przez naśladowanie go, interpretowa-

1. Mgr Emilia Szczęsna, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. Por. M. Foucult, Trzeba bronić społeczeństwa, (tłum. M. Kowalska), Warszawa 1998, s. 240.
3. Zob. M. Łońska, Wokół zagadnienia biopolityki. Koncepcje, cechy, perspektywy, „Z problematyki
filozoficznej” 2014, t. 35, nr 3, s. 75–84.
4. M. Foucult, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1995, s. 125.
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nie, wchłanianie i ponowną artykulację”5. Niniejszy artykuł traktuje o tym, w jaki
sposób na przestrzeni dziejów państwa polskiego władza zabiegała o ochronę życia
ludzkiego od jego poczęcia i jaki to miało wpływ na kształtowanie norm prawnych
w tym zakresie do dnia dzisiejszego.

Regulacja kategorii stosunków podmiotowych
Stosunek prawny jest rozumiany jako „efekt regulacji przez ustawodawcę określonych
kategorii stosunków społecznych i ekonomicznych zachodzących pomiędzy podmiotami prawa”6. Określa się go jako „typowe pojęcie – narzędzie, które od dawna
odgrywa istotną rolę w poznawaniu prawa, a zarazem stało się powszechne w jego
praktycznym stosowaniu i nauczaniu”7. Pojęcie stosunku prawnego doczekało się
różnorodnych teoretycznych koncepcji, co spowodowało różnice w doktrynie. Mieści
się ono w polu zainteresowań teorii prawa jaki i wielu dyscyplin prawniczych, nie
mniej to teoria prawa najogólniej ujmuje strukturę i podstawy jego klasyfikacji, co
z teoretycznego punktu widzenia jest najbardziej użyteczne, albowiem dla poznania
cech stosunku prawnego niezbędne są wiadomości ogólne8. O stosunku prawnym
mówimy w tedy, gdy dla dwóch podmiotów prawo przedmiotowe ma takie znaczenie,
że w określonych warunkach sytuacja prawna jednego podmiotu jest połączona z sytuacją prawną pomiotu drugiego. Na konstrukcję omawianego zagadnienia składa się
podmiot, przedmiot, uprawnienia i obowiązki, które są gwarantem układu pomiędzy
stronami. Wśród stosunków prawnych możemy wyróżnić, np. stosunki cywilne, prawno-karne, dwustronne i wielostronne, czy stosunki administracyjnoprawne. Proces
kształtowania poglądów na temat tych stosunków w różnych państwach zachodził
w różnym tempie i z odmiennym skutkiem, co wynikało z systemu organizacyjnego
poszczególnych krajów. Wypracowane przez dekady poglądy w różnych państwach
Europy funkcjonują do dzisiaj, a ich wpływ można dostrzec w polskiej nauce. Przykładowo we Francji aparat administracyjny był ujednolicany, hierarchizowany i podporządkowywany rządowi już od czasów monarchii absolutnej. Doprowadziło to do
rozwoju poglądu, że administracja państwowa służy m. in. do wydawania aktów, które
5. M. Hardt, A. Negri, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2000, s. 39.
6. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008,
s. 85.
7. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1993, s. 210.
8. Por. tamże, s. 201– 202.
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określają sytuację prawną podmiotu w stosunku do prawa przedmiotowego9. Nieco
inaczej rzecz się miała w krajach niemieckich, albowiem poglądy na stosunki prawne
kształtowały się w cieniu ustroju burżuazyjnego, w którym znaczącą rolę odgrywały
warunki społeczno-ustrojowe. Niemiecka nauka subiektywnie postrzegała instytucje
administracyjnoprawne. Duży wpływ na konstruowanie podstawowych pojęć służących interpretacji poszczególnych instytucji prawnych miał J. Jellinek (1851–1911),
który wyodrębnił m.in. pojęcie prawa podmiotowego, pojęcie roszczenia, czy też
statusu prawnego. Stworzony przez niego system ustaleń i pojęć spowodował, że
z czasem autorzy zaczęli zauważać, zachodzące pomiędzy państwem a jednostką
pewne stosunki, które wg. O. Mayera (1843–1924) należałoby ujmować w trzech
kręgach konkretyzacji prawnej, a w ramach jednej z nich wyodrębniać stosunki prawne pomiędzy państwem, a jednostką. Dla władzy publicznej stosunki te oznaczają
upoważnienie do wkraczania w sferę swobód podmiotowych jednostki lub też stworzenia podstawy działania względem niej. Jednostce zaś gwarantują, że władza będzie
ingerowała w jej wolność i własność tylko do pewnego momentu, nadają uprawnienia
lub przywracają możliwość działania w ramach obywatelskiej swobody10. Zupełnie
inną sytuację odnajdujemy w poglądach nauki austriackiej, która mimo różnorodnych
zwyczajów prawnych Monarchii Austro-Węgierskiej rozwijała się szybciej aniżeli
w Niemczech. Ogromny wpływ wywarła normatywistyczna koncepcja H. Kelsena
(1881–1973), która zakładała (w odróżnieniu od poglądów przedstawicieli nauki
niemieckiej), że nie ma podstaw do przeciwstawiania prawa publicznego i prywatnego
oraz nie ma różnicy pomiędzy obowiązkami i uprawnieniami względem państwa oraz
uprawnieniami wobec innych podmiotów i dlatego nie widział powodu, dla którego
należałoby prawnie różnicować stosunki prawne. Poglądy H. Kelsena napotykały
krytykę, z której wyłoniono teorię, że stosunek prawny jest stosunkiem pomiędzy
adresatem normy a normą i ma miejsce w tedy, gdy dochodzi do urzeczywistnienie pewnego stanu faktycznego, do którego prawnie są przypisane nowe obowiązki. W ramach stosunku prawnego podmiot uprawniony może żądać od podmiotu
zobowiązanego pewnego zachowania używając przymusu. Adresat normy musi się
dostosować, a w razie nie zachowania w określony sposób poddać egzekucji. Taka
relacja ukazuje stosunek władztwa państwa względem jednostek z uwzględnieniem,

9. J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968, s. 15–16.
10. Por. tamże, s. 26–35.
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że państwo musi występować zawsze w ramach stosunku prawnego11. W literaturze przedwojennej koncepcja H. Kelsena cieszyła się popularnością wśród polskich
przedstawicieli nauki, a w opozycji do niej stanął L. Jaworski (1865–1930) twierdząc,
że „pojęcie prawa podmiotowego jest tylko wyrazem stosunku podmiotu do prawa
przedmiotowego, wyrazem opanowania prawa przedmiotowego lub wyrazem rozporządzania prawem podmiotowym przez określony podmiot”12. Minęło kilka dekad
i w drugiej połowie XX w. w literaturze radzieckiej pojawiła się myśl rozgraniczająca
stosunki administracyjnoprawne od stosunków cywilnoprawnych, z której wynika,
że „w prawie administracyjnym powstanie konkretnego stosunku prawnego zależy
zawsze od woli jednej strony (organu administracji państwowej) i stosunki te mają
charakter niemajątkowy”13 – w odróżnieniu od stosunków cywilnoprawnych. Bez
względu na upływ czasu, poziom rozwinięcia administracji publicznej i kontekst
gospodarczo-społeczny przedstawiciele świata nauki różnych państw zgadzali się
z koncepcją, że stosunkiem administracyjnoprawnym jest stosunek pomiędzy podmiotami, który jest wyznaczany przez normę prawną, a polega on na tym, że jeden
pomiot ma obowiązek zachować się w określony sposób względem drugiego, który
dysponuje odpowiednim uprawnieniem.
Władztwo przejawia się w zdolności kształtowania przez organ administracji
sytuacji drugiej strony, bez względu na jej wolę, ale zawsze w zgodzie z prawem
podmiotowym14. Stosunek prawny wiąże się zawsze z występowaniem dwóch lub
więcej podmiotów oraz zachodzącymi między nimi relacjami opartymi na normach
prawnych15.

Normy sankcjonowane i sankcjonujące
W literaturze przedmiotu normy są dzielone na sankcjonowane oraz sankcjonujące.
Te pierwsze dotyczą norm, które określają stan faktyczny wywołujący określone skut11. Por. tamże, s. 39–44.
12. Por. W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924,
s. 105–107.
13. A. K. Jurczenko, Rozgraniczenije administratiwnych i grażdanskich prowootnoszenii. Problemy
grażdanskowo i administratiwnogo prawa, [w:] J. Filipek, Stosunek…, s. 78.
14. Por. M. Wincenciak Sankcje…, s. 85.
15. Por. S. Nitecki, Stosunek administracyjnoprawny a samorząd terytorialny, [w:] J. Filipek, Instytucje
współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka,
Kraków 2001, s. 508.
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ki prawne oraz obowiązki, które mają powstać wraz z momentem spełnienia stanu
faktycznego. W podobny sposób rozumował m. in. niemiecki naukowiec K.E. Turegg
uznając, że stosunki prawne są przypisane do konkretnego stanu faktycznego16.
Normy sankcjonujące natomiast określają odpowiedzialność i negatywne skutki
będące zabezpieczeniem przestrzegania lub wykonywania norm sankcjonowanych.
Pełnią funkcję służebną i służą jako środek przymusu do przestrzegania norm sankcjonowanych. Adresatem tych norm jest każdy, kogo one dotyczą17. O ile np. w prawie
karnym regulacje skupiają się wokół norm sankcjonujących, gdy normy sankcjonowane są częścią innej gałęzi prawa, o tyle w prawie administracyjnym przedmiotem
norm określających stan faktyczny są stosunki prawne, w których są podejmowane
działania stanowiące jurysdykcję administracyjną, zaś normy sankcjonujące są stosowane w ramach egzekucji administracyjnej18. Jeżeli państwo ma skutecznie realizować
swoje władztwo, to niezbędnym zdają się być zarówno stosunki sankcjonowane jaki
i stosunki sankcjonujące. Trzeba jednak podkreślić, że zanim zostaną podjęte środki
przymusu, odpowiedzialności, czy inne następstwa zabezpieczające wykonywanie
lub przestrzeganie norm sankcjonowanych, to porządek prawny przewiduje odrębne
sankcje oparte np. na normach zadaniowych19. W chwili wydania aktu prawa i obowiązki objęte stosunkiem sankcjonowanym przestają być wykonywane i powstaje stosunek sankcjonujący, co w następstwie skutkuje egzekwowaniem obowiązków, którym
podlega odbiorca aktu. Innymi słowy administracja publiczna w ramach stosunku
sankcjonującego doprowadza do faktycznego wprowadzenia w życie danego aktu20.

16. Por. K. E. Turegg, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Berlin 1956, s. 89.
17. Por. K. Kwaśnicka, Z problematyki sankcji prawnej w prawie administracyjnym, [w:] A. Błaś,
K. Nowacki, Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej – w 35 rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego,
„Prawo” 2005, nr 2770, t. CCXCV, s. 253.
18. Por. J. Filipek, Sankcjonowane i sankcjonujące stosunki administracyjno-prawne, [w:] E. Ochendowski, Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 79–80.
19. Normy zadaniowe nie mogą stanowić podstawy prawnej do nakładania obowiązków, ale mogą
stanowić prawo dla obywatela, aby organ zachowywał się zgodnie z treścią tej normy, gdy obywatel
zachowuje się niezgodnie z nią. Tak więc normy zadaniowe określają zadania administracji publicznej, które najczęściej są powiązane z celem działania tejże administracji (por. J. Zimmermann,
Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, s. 40.
20. Por. J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny…, s. 84–85.
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Aborcyjne normy prawne w starożytności i średniowieczu
Już w starożytności aborcja była uznawana za zbrodnię, którą surowo karano. Niestety
ilość tekstów prawnych z tamtego okresu w dziejach świata jest uboga, nie mniej
korzystając z tego, co przetrwało i jest dla nas dostępne możemy odczytać stosunek
państw i społeczności do ochrony życia poczętego. I tak na samym początku należałoby się przenieść do XVIII w. p. n. e. i odnieść do spisanego w tamtym czasie przez
Hammurabiego babilońskiego zbioru praw, który przewidywał, że za zabicie dziecka
poczętego grozi kara śmierci. I to pierwszy przykład na to, że stosunki prawne są przypisywane do konkretnego stanu faktycznego. Kara śmierci była „środkiem przymusu”
do respektowania norm sankcjonowanych, co w tym przypadku wskazywało na normę
nakazującą nie zabijać dziecka poczętego. W starożytnym Rzymie jurysta Ulpian
Domicjusz napisał, że „jeżeli zostanie dowiedzione, że kobieta zadała ból swoim
wnętrznościom, aby poronić, namiestnik prowincji ześle ją na wygnanie”21, co stało
się częścią prawa rzymskiego. W innym miejscu zapisano: „Tych, którzy dają innym
środek poronny lub afrodyzjak, jeżeli działają bez premedytacji, ale doprowadzają do
tragicznego skutku, jeżeli należą do podlejszego stanu zsyła się ich do kopalni, a ci
z wyższych sfer, po konfiskacie części majątku, podlegają relegacji na wyspę. Jeżeli na
skutek ich działań życie straci kobieta lub mężczyzna, orzeka się najwyższy wymiar
kary”22. Ale co ważne, prawo rzymskie przewidując karę za dokonanie aborcji, nie
miało na względzie dobra dziecka poczętego, ale dobro ojca, który w świetle prawa
był jedynym decydentem w kwestii dzietności. To po stronie ojca leżało prawo do
potomka i on o tym decydował. „Cyceron w mowie Pro Cluentio Avito (66 r. p. n. e.)
wspomina skazanie na śmierć mieszkanki Miletu, która przez aborcję pozbawiła ojca
dziecka oczekiwanego spadkobiercy. Filozof z I w. p. n. e. Muzoniusz Rufus nawiązuje
do karania za przerywanie ciąży, gdyż zmniejsza ono liczbę obywateli”23. W Rzymie
obowiązywała ustawa kornelijska o skrytobójcach i trucicielach, oraz ustawa pompejańsa o mordercach krewnych. Ale kiedy doszło do sztucznego przerwania ciąży
nie stosowano przepisów tych ustaw, o ile na aborcję zgadzał się ojciec, albo doko21. M. Jońca, Aborcja w prawie Rzymu i wczesnego średniowiecza, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10
(136), s. 46.
22. Tamże.
23. M. Wojciechowski, Starożytne głosy przeciw aborcji, https://opoka. org.pl/biblioteka/ Z/ZR/starożytne _paborcji.html, Starożytne głosy przeciw aborcji – Michał Wojciechowski – Portal OPOKA,
pobrano 03.12.2020 r.
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nywała tego prostytutka lub kobieta bez męża24. Po przytoczeniu obowiązujących
wtedy norm można zadać pytanie retoryczne: czy państwu rzymskiemu chodziło
o ochronę życia poczętego, czy ochronę innych interesów? Warto nawiązać jeszcze
do greckiej przysięgi Hipokratesa, na mocy której lekarze nie podawali niewiastom
środków poronnych. Należy jednak podkreślić, że przysięga ta nie stanowiła normy
prawnej (jak również nie stanowi jej współczesna Deklaracja Genewska25, która została stworzona w oparciu o starożytny kodeks etyki Hipokratesa).
Współcześnie w kontekście aborcji spotykamy w mediach i na ulicach hasła,
z których wybrzmiewa, że „państwo polskie cofa się do średniowiecza”. Nic bardziej
mylnego! W średniowieczu aborcja była krytykowana i piętnowana w nauczaniu
Kościoła katolickiego, nakładano pokuty, wykluczano ze społeczności wierzących, ale
często nie była uznawana za zabójstwo. Owszem, poczyniono jakiś krok dalej aniżeli
w starożytności, nie mniej to była jeszcze daleka droga do ochrony życia poczętego.
Na pewno z Dekretu Gracjana pochodzącego z ok. 1140 r. dowiemy się, że zadawano
sobie pytanie: „czy ci, którzy spędzają płód, powinni być osądzeni jako zabójcy, czy
nie? (…) Odpowiedź brzmiała: nie jest mordercą ten, kto dokonał aborcji zanim dusza
wstąpiła w ciało. (…) Powszechnie przyjęto, że spędzenie płodu do czterdziestego
dnia trwania ciąży stanowiło wprawdzie ciężki grzech i zarazem „szkodę”, za którą
należało orzec grzywnę, ale nie było to zabójstwem”26.

Kształtowanie aborcyjnych norm prawnych w okresie
nowożytnym aż po współczesność…
Początek XVIII w. to już nie średniowiecze, które mylnie przyrównuje się do czasów
nam współczesnych, lecz okres, w którym np. w Anglii każda aborcja była karana
śmiercią. Podobnie było we Francji, a co więcej – w Szwajcarii, w tym samym okresie, kobiety, które dopuszczały się aborcji były zakopywane żywcem27 – dlaczego
więc niektóre współczesne nam środowiska krzyczą „średniowiecze!”? Liberalizacja
poglądów nastąpiła w drugiej połowie tego wieku, na co niewątpliwie miała wpływ
24. Por. M. Jońca, Aborcja…, s. 46.
25. Jest to tekst przysięgi lekarskiej, uznawany za nowożytną przysięgę Hipokratesa, który został
przyjęty w 1948 r. przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy.
26. Tamże, s. 47.
27. Por. A. Zięba, Historia legalizacji aborcji, https://www/e-civitas.pl/pl/historia/historia-legalizacji
aborcji, pobrano 15.12.2020 r.
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filozofia tamtego okresu. I tak naprawdę właśnie to dało początek legalizacji zabiegów
w późniejszej, XX-wiecznej Europie. Pierwszymi na świecie, którzy zalegalizowali aborcję byli bolszewicy, było to 18 listopada 1920 r. W tamtym okresie również
w Polsce ruszyła akcja mająca na celu wprowadzanie zmian ułatwiających dostęp do
aborcji. Potrzebę zmian argumentowano „przyczynami społecznymi”, a skuteczną
rolę odegrał w tym m. in. T. Boy-Żeleński, który nie tylko był poetą i działaczem
społecznym, ale również lekarzem. To właśnie tytuł jego felietonów z 1930 r. stał się
sztandarowym hasłem, z którym musiał się zmierzyć obecny rząd – „Piekło kobiet”.
I chociaż koncepcja biopolityki rozwinęła się dopiero w latach 70. XX wieku, to
myśl Żeleńskiego (zmarł w latach 40.) wpisywała się w nią. Poeta uważał, że „liczba
urodzeń nie wpływa dobrze na rozwój w kraju w momencie, gdy śmiertelność dzieci
jest niezwykle wysoka. Oczywistym jest przecież, że wiele wielodzietnych rodzin
robotniczych dotykał głód, nędza oraz choroby. Taka sytuacja bezpośrednio przekładała się na współczynnik śmiertelności najmłodszych. Zdaniem Boya całkowity
zakaz aborcji mógłby być dopuszczalny tylko wtedy, gdyby kobieta otrzymywała od
państwa odpowiednią pomoc społeczną”28. O ile można się zgodzić z tym, że państwo
powinno wspierać matki, zwłaszcza te samotne, wielodzietne, o tyle trudno się zgodzić
z filozofią, że państwo powinno tworzyć prawo, które pozwoli zabijać tylko dlatego,
że dana rodzina jest uboga, czy mniej „wydolna”. Działalność antynatalistycznych
ruchów, które prowadziły lobbystyczną działalność w rządzie sanacyjnym oraz działalność wpływowych aktywistów społecznych, takich jak Żeleński i jego żona Zofia
Pareńska, czy Irena Krzywicka (działaczka feministyczna), kochanka Boya, a później
jego druga żona, z którą w latach 30. prowadził klinikę „świadomego macierzyństwa”,
doprowadziły do stworzenia koncepcji państwa, w którym aborcja stała się legalna.
I tak w 1932 r. sanacyjny obóz rządzący stał się drugim na świecie, który zalegalizował
aborcję. Dokonano tego poprzez stworzenie normy prawnej wyrażonej w rozdziale
XXXV Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks
karny29. W art. 233 czytamy, że jeżeli kobieta zajdzie w ciążę na skutek aktów zaliczanych do nierządu (wyszczególnionych w art. 203–206), a zabieg aborcji zostanie

28. K. Zych, Piekło kobiet, czyli aborcja okiem Tadeusza Boya-Żeleńskiego, https://www. parezja.pl/
aborcja-okiem-tadeusza-boya-zeleńskiego/ pobrano 30.11.2020 r.
29. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 60,
poz. 571.
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przeprowadzony przez lekarza (nie przez inną osobę, zob. art. 231,232), to nie będzie
podlegała karze.
W tych przepisach nie było wzmianki na temat stadium zaawansowania ciąży
i tak naprawdę swoim okrucieństwem nie odbiegały od przepisów obowiązujących
w ZSRR w latach 1920–1936. Zwolennicy legalizacji aborcji uważali, że to zlikwiduje
aborcyjne podziemie, gdzie współcześnie szacuje się, że przy ówczesnym stanie prawnym zabito ok. miliona dzieci (100–130 tys. rocznie)30. Widzimy zatem, że polityka
państwa znalazła swoje odzwierciedlenie w normie sankcjonującej. Gdyby w tamtym
czasie nie było lobbujących w rządzie na rzecz aborcji, a rząd kierowałby się dobrem
człowieka, to nie musiałby tworzyć norm, które w omawianym zakresie były tożsame
z normami bolszewickimi.

Podsumowanie
Biopolityka prowadzona w odniesieniu do ochrony życia poczętego ma ogromny
wpływ na poziom „łagodności” norm sankcjonujących. W polskim prawie od momentu pierwszej legalizacji aborcji, a więc od czasów sanacji mamy do czynienia z tzw.
kompromisem aborcyjnym. Nie jest prawdą, że kompromis ten obowiązuje od lat
90. XX wieku. Od 1932 r. można było uniknąć prawnej odpowiedzialności oraz nie
doświadczyć negatywnych skutków będących zabezpieczeniem przestrzegania norm
sankcjonowanych w odniesieniu do przerywania życia poczętego. I choć wiemy, że
życie nie jest „zerojedynkowe”, to w tym wypadku każde przerwanie życia pozostaje
zabójstwem, nawet jeśli norma prawna stanowi inaczej. Aborcja jest tym przykładem,
który pokazuje, że to, co w odczuciu moralnym/etycznym może być uznawane za zło,
według normy sankcjonowanej i sankcjonującej będzie dopuszczalne – tak naprawdę
wszystko zależy od kierunku biopolityki jaką prowadzi państwo. Z polskiej ustawy
zasadniczej dowiadujemy się, że państwo respektuje zasadę ochrony życia31, ale warto
zadać sobie pytanie – bez względu na wszystkie napisane dotychczas komentarze do
naszej Konstytucji – czy mówiąc o ochronie życia ludzkiego człowieka można stosować wyłączenia i kompromisy? Skoro na konstrukcję stosunku prawnego składa się
podmiot, przedmiot, uprawnienia i obowiązki, które są gwarantem układu pomiędzy
30. Por. Ł. Karpiel, Krew będzie płynęła rynsztokami, https://www.m.pch24.pl/krew-bedzie-plynela-rynsztokami, pobrano: 30.11.2020 r.
31. Zob. art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483
z późniejszymi zmianami.
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stronami, to czy kompromis aborcyjny faktycznie jest tym gwarantem, który czyni
państwo polskie dumnym i godnym nosić miano suwerena troszczącego się o życie
ludzkie od momentu jego poczęcia? Od dnia pierwszej legalizacji aborcji w Polsce
(a drugiej na całym świecie) do dnia dzisiejszego, nie było w naszym państwie rządu,
który kształtując normy prawne jednoznacznie opowiedziałby się przeciwko przerywaniu życia poczętego. W obecnym stanie prawnym ustanowione normy sankcyjne
sprowadzają aborcję eugeniczną do dozwolonego zabiegu, a nie zabójstwa. W tym
miejscu chcę postawić ostatnie pytanie: czy zasadnym jest, aby państwo tworzyło
normy sankcyjne i sankcjonujące w odniesieniu do spraw związanych z moralnością
i etyką? W mojej ocenie, parlamentarna przestrzeń nie jest miejscem do decydowania
o każdej materii, która jest głęboko zakorzeniona w ludzkim sumieniu.

Streszczenie
Wpływ biopolityki na sankcjonowany i sankcjonujący stosunek prawny
Niniejszy artykuł nawiązuje do stosunku państwa względem stanowienia aborcyjnych norm prawnych. Autorka odnosi się do poszczególnych epok i przedstawia
w jaki sposób współcześnie jest uprawiana biopolityka w kontekście prawa do aborcji.
Artykuł nie nawiązuje do Tradycji i uwarunkowań kulturowych, koncentruje się
wyłącznie na normach prawnych. Artykuł jest owocem refleksji nad dylematem,
przed którym stanęły współczesne państwa demokratyczne, a mianowicie: jak dalece
władza publiczna może wkraczać w sferę swobód podmiotowych. Publikacja jest tylko
„dotknięciem” szerokiego pojęcia biopolityki, wyszczególniającym kwestię kształtowania sankcjonowanych i sankcjonujących norm prawa w kontekście ochrony życia
poczętego na przykładzie Polski.
Słowa kluczowe: norma prawna, sankcjonowana norma prawna, sankcjonująca norma prawna, aborcja, ochrona życia.

Summary
The impact of biopolitics on sanctioned and sanctioning legal relationships
This article discusses the state’s approach to legal norms concerning abortion. The
author refers to various periods and presents how biopolitics is presently conducted in
the context of the right to abortion. The article doesn’t refer to Tradition and cultural
factors – it focuses solely on legal norms It is the result of reflection on the dilemma
faced by contemporary democratic countries, namely: how far can the government
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encroach on the sphere of personal freedoms. This publication only touches upon the
wide concept of biopolitics, analysing the development of sanctioned and sanctioning
legal norms in the context of prenatal protection on the example of Poland.
Keywords: legal norm, sanctioned legal norm, sanctioning legal norm, abortion,
protection of life.
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Sviatosť manželstva v kanonickom práve
Dominika Kmecová1

Úvod
Pápež Ján Pavol II odovzdal Cirkvi dve zbierky kánonického práva. V roku 1983
promulgoval Kódex kánonického práva pre Latinskú cirkev a roku 1990 Kódex kánonov východných cirkví. Vo svojej Apoštolskej konštitúcii Sacrae disciplinae leges,
pripomenul, že celá právna a zákonodarná tradícia Cirkvi vychádza zo Starého a Nového zákona, z ktorého čerpá ako zo svojho prvotného prameňa. Cieľom Kódexu
nie je nahradiť v živote Cirkvi vieru veriacich v Krista, ale práve naopak. V živote
ekleziálnej spoločnosti utvoril taký právny poriadok, ktorý by uprednostňoval lásku,
milosť a charizmu a tak uľahčoval život. Katolícka cirkev na Slovensku žije v dvoch
obradových spoločenstvách v Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi. Sme navonok iní a predsa sme takí istí katolíci, zjednotení nástupcom
apoštola Petra, dnes v osobe pápeža Františka2. Tieto kódexy nám pomáhajú prehĺbiť
túto sviatosť cez juristické chápanie manželstva. Slúžia pre spoločné dobro v Cirkvi,
aby ochránili manželstvá.
Katolícke manželstvo je sociologickým a právnym, ale hlavne duchovným
a náboženským aspektom. Je spojené s Ježišom Kristom a jeho mesiášskym dielom.
Ježiš Kristus ho ustanovil ako jeden zo siedmich sakrálnych znakov svojej prítomnosti
medzi ľuďmi. Stalo sa to počas udalosti na svadbe v galilejskej Káne, kde premenil
vodu na víno. Sviatostné manželstvo je spoločenstvom nie dvoch, ale troch. Kristus
svojou prítomnosťou posväcuje manželskú lásku. Manželia cez sakrálnosť svojho
zväzku dostávajú osobitnú milosť a pomoc pri napĺňaní svojho smerovania k dosiahnutiu večného cieľa. Uprostred kresťanského manželstva je Ježiš Kristus, záruka
trvácnosti manželskej lásky. Preto sviatosť manželstva je v pozornosti Cirkvi3. Cirkevné zákonodarstvo sa opiera o Božie zjavenie, prirodzené právo a Magistérium,
1. Mgr Dominika Kmecová, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka fakulta.
2. Porov. Kódex Kánonov Východných Cirkví, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s fakultou práva a administratívy Katolíckej univerzity Jána Pavla II., Lublin 2012, s. 8.
3. Porov. F. Čitbaj, Manželstvo v katolíckom kánonickom práve a právnom poriadku Slovenskej republiky, Prešov 2014, s. 44–45.
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ktoré sa týkajú manželstva. Cirkev umožňuje veriacim právo zákonne si vymáhať
a obraňovať svoje práva, ktoré majú v Cirkvi. Platí to hlavne pre tie procesy, v ktorých
sa napadá platnosť uzavretého manželstva.
V takýchto prípadoch sa ešte viac prejavuje starostlivosť Cirkvi o manželstvo, o jeho
dôstojnosť a posvätnosť. Preto činnosť Cirkvi v tomto smere je službou pravdy a lásky,
ako hovorí pápež Ján Pavol II.: „Je to služba lásky voči kresťanskému spoločenstvu,
ktoré je uchránené pred pohoršením z pohľadu na praktickú deštrukciu kresťanského manželstva v dôsledku prehnaného rastu a takmer automatického vydávania
rozsudkov o nulite alebo psychickej slabosti zmluvných strán. Je to služba lásky aj
voči stránkam, ktorým z lásky k pravde treba odoprieť prehlásenie o nulite, pretože
sa im týmto spôsobom pomôže, aby neupadli do omylu ohľadom ozajstných príčin
zlyhania ich manželstva. Takto sú uchránení od pravdepodobného rizika, že sa znova ocitnú v tých istých ťažkostiach v novom zväzku, ktorý hľadali ako liek na svoj
prvý nezdar bez toho, že by sa najprv všemožne pokúšali prekonať prekážky, ktoré
zakúšali vo svojom platnom manželstve. A nakoniec je to služba lásky voči ostatným
inštitúciam a pastorálnym organizmom Cirkvi, pretože keď cirkevný tribunál odmieta
stať sa ľahkou cestou pre riešenie neúspešných manželstiev a neregulárnych situácií
medzi manželmi, zabraňuje tomu, aby mladí ľudia brali svoju manželskú formáciu
na ľahkú váhu, čo je dôležitá podmienka na pristúpenie k manželstvu”4. Cirkevné
inštitúcie pomáhajú veriacim pri pastorálnej činnosti. Snažia sa chrániť manželstvo
medzi mužom a ženou. Predchádzať problémom, ktoré môžu nastať. Kanonické právo
ide v ústrety sviatostnému manželstvu.

Definícia manželstva
Definícia manželstva podľa Kódexu kánonov východných cirkví: Kán. 776 – § 1.
Manželská zmluva ustanovená Stvoriteľom a vybavená jeho zákonmi, ktorou muž
a žena neodvolateľným osobným súhlasom ustanovujú medzi sebou spoločenstvo
celého života, je svojou prirodzenou povahou zameraná na dobro manželov a na
plodenie a výchovu detí. Obsah definície tohto kánonu si zhrnieme do týchto bodov:
– Je to zmluva medzi mužom a ženou.
– Boh ju založil, zabezpečil svojimi zákonmi.
– Touto zmluvou muž a žena spájajú svoje životné osudy na celý život.

4. Familiaris consortio, 66, Príhovor k Rímskej Rote 24 januára 1981, č.1, AAS 73, 1981, s. 231.
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– Momentom, kedy táto zmluva vzniká je neodvolateľný súhlas muža a ženy.
– Toto spoločenstvo muža a ženy je prirodzeným spoločenstvom, je postavené na
prirodzenosti človeka.
– Cieľom manželského spoločenstva je dobro manželov a plodenie i výchova detí.
Veľmi dôležitým faktom je, že manželstvo, okrem iného, má aj právnu ustanovizeň,
čiže má aj právny rozmer, právnu povahu. Takže vyplývajú z neho pre manželov aj isté
jurisdikčné práva a povinnosti. Manželstvo je prirodzená realita, prirodzená ustanovizeň. Je to v súlade s náukou Cirkvi, deklaruje to aj napríklad Charta práv rodiny5.
Z hľadiska spoločenského bolo manželstvo v minulosti chápané ako zmluva (hlavne pre dievčatá pri plodení a výchove detí). Z hľadiska personálneho je dôraz na
osobnom spoločenstve muža a ženy, vytváranie hlbokého a intímneho vzťahu medzi
mužom a ženou. V rôznych dobách sa menil pomer tohto dôrazu na spoločenský
alebo personálny aspekt manželstva. V súčasnej dobe sa v euroamerickom prostredí
dôraz kladie na personálny aspekt. Boh ustanovil manželstvo vtedy, keď stvoril muža
a ženu. Božie zákony sú vpísané do prirodzenosti človeka6. Manželstvo neodporuje
juristickému chápaniu manželstva, práve naopak, pomáha manželstvu. Manželstvo
je dielom a darom Stvoriteľa, ktorý určil jeho základné vlastnosti. Je zameraná na
dobro manželov a na plodenie a výchovu detí.
Kán. 776 – § 2. Z Kristovho ustanovenia platné manželstvo medzi pokrstenými je
tým samým sviatosťou, ktorou sa manželia na obraz dokonalej jednoty Krista a Cirkvi
spájajú s Bohom a sviatostnou milosťou akoby zasväcujú a posilňujú.
Z hľadiska pozitívneho Božského práva je dôraz na manželstvo ako posvätnú skutočnosť, ktorá posväcuje človeka a vedie ju k spáse.
Kán. 776 – § 3. Podstatnými vlastnosťami sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v
manželstve medzi pokrstenými z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.
Tieto aspekty patria do oblasti prirodzeného práva, ktoré platia pre všetky manželstvá bez rozdielu. Tu patria podstatné vlastnosti manželstva ako je jednota a nerozlučiteľnosť, jeho spoločenského aj personálneho významu. Sú to vlastnosti, ktoré vyplývajú
z podstaty manželstva, kto by ich odmietal, odmietal by samotné manželstvo. V
jednote manželstva sa jedná o zväzok jedného muža s jednou ženou, čiže ide o monogamické manželstvo. V nerozlučnosti manželstva platný manželský zväzok nemôže
rozlúčiť či už zvonka alebo zvnútra ani autorita verejnej moci, ani samotní manželia.
5. Porov. J. Duda, Katolícke manželské právo, Spišská Kapitula 1996, s. 13.
6. Porov. D. Němec, Manželské právo katolícké církve, Kostelní Vydří 2006, s. 13.
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Ak uznávame, že manželstvo muža a ženy je postavené na prirodzenej štruktúre ich
osôb, potom jednota a nerozlučiteľnosť, ako podstatné vlastnosti manželstva, patria
tiež do prirodzeného práva. Pre cudzoložstvo je možnosť opustiť manželku, manžela,
ale nie je dovolené uzavrieť nové manželstvo. Tento zákon je veľmi hlboko premyslený7. Toto spoločenstvo zahrňuje na celý život. Jednota znamená zdieľať všetko, čo
tvorí ich život, takéto zdieľanie a takejto intenzite nie je možné s viacerými osobami
zároveň, tiež je dôležitá vernosť. Druhý aspekt je nerozlučnosť, zdieľanie na celý
život, to vyžaduje stálosť a trvanie tohto vzťahu. Tieto vlastnosti prináležia každému
manželstvu, v kresťanskom manželstve sú posilňované sviatostnou milosťou skrze
sviatosť manželstva. No netvoria samotnú podstatu manželstva, ale natoľko z nej
vychádzajú, že bez nich by manželstvo nebolo tým, čím má byť. Preto by odmietanie
vlastností manželstva viedlo k odmietnutiu samotného manželstva a z toho právne
vyplýva, k jeho neplatnosti8. Vlastnosti manželstva, ktoré sú jednota a nerozlučiteľnosť
vychádzajú z podstaty manželstva. O nerozlučiteľnosti Ježiš hovoril:
„Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku
z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža
a ženu stvoril a povedal: Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke
a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh stvoril,
nech človek nerozlučuje.“ Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný
list a prepustiť?“ Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť
vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju
manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“ Mt 19, 3–9

Posvätnosť manželstva
Posvätnosť manželstva je najdôležitejší aspekt manželstva, pretože manželstvo je sviatostné. V Pastorálnej konštitúcii Cirkvi Gaudium et spes sa o posvätnom manželstve píše:
„Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vybavil
vlastnými zákonmi, je založené na manželskej zmluve, čiže na neodvolateľnom osobnom
súhlase. Tak ľudským úkonom, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú,
vzniká z Božieho rozhodnutia trvalá ustanovizeň, a to aj pred spoločnosťou. Tento
posvätný zväzok v záujme manželov a ich potomstva, ako aj spoločnosti nezávisí od
ľudskej svojvôle. Veď sám Boh je pôvodcom manželstva, ktoré sa vyznačuje rozličnými
7. Porov. J. Duda, Katolícke manželské právo..., s. 19–21.
8. Porov. D. Němec, Manželské právo katolícké…, s. 16.
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dobrami a cieľmi. To všetko je nanajvýš dôležité pre zachovanie ľudského rodu, pre
osobné blaho a večný osud každého člena rodiny, ako aj pre dôstojnosť, stálosť, pokoj
a šťastie rodiny i celej ľudskej spoločnosti. Samotná manželská ustanovizeň a manželská
láska sú svojou prirodzenou povahou zamerané na plodenie a výchovu potomstva, v
čom dosahujú akoby svoju korunu. Muž a žena, ktorí manželskou zmluvou „už nie sú
dvaja, ale jedno telo“ (Mt 19, 6), si dôverným spojením svojich osôb a svojho konania
preukazujú vzájomnú pomoc a službu, prežívajú zmysel svojej jednoty a čoraz plnšie ju
dosahujú. Toto dôverné spojenie, čiže vzájomné darovanie sa dvoch osôb, ako aj dobro
detí vyžadujú úplnú vernosť manželov a dôrazne požadujú ich nerozlučiteľnú jednotu.
Kristus Pán štedro požehnal túto mnohotvárnu lásku, vyvierajúcu z prameňa Božej
lásky a utvorenú podľa vzoru jeho spojenia s Cirkvou. Lebo ako kedysi Boh vyšiel v
ústrety svojmu ľudu zmluvou lásky a vernosti, tak teraz Spasiteľ ľudí a Ženích Cirkvi
ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva. A naďalej zostáva s nimi,
aby manželia jeden druhého vo vzájomnej oddanosti navždy verne milovali, ako si
on zamiloval Cirkev a sám seba obetoval za ňu. Pravá manželská láska je zapojená do
Božej lásky a vedie i obohacuje ju vykupiteľská moc Krista a spasiteľná činnosť Cirkvi,
aby manželia boli účinne vedení k Bohu a aby sa im dostalo pomoci a povzbudenia pri
vykonávaní vznešených otcovských a materských povinností. Kresťanskí manželia sú
posilňovaní a akoby posväcovaní osobitnou sviatosťou na úlohy a dôstojnosť svojho stavu. Jej pôsobením konajú svoje manželské a rodinné poslanie naplnení Kristovým Duchom, ktorý preniká celý ich život vierou, nádejou a láskou, a tak čoraz viac napredujú
v zdokonaľovaní seba, vo vzájomnom posväcovaní, a teda aj v spoločnej oslave Boha9.
Kristus Pán manželskú zmluvu medzi pokrstenými povýšil na sviatosť. Sviatosť
manželstva je dogma florentského koncilu a tridentského koncilu. Dôležité je, že iba
manželstvo medzi pokrstenými je sviatosťou, čiže manželstvo medzi nepokrstenými nie je sviatosťou. Láska je neodmysliteľným prvkom manželského spolužitia10.
Manželstvo bolo povýšené na sviatosť; ak sa muž a žena otvoria tejto sviatosti, pomáha
im v ich spoločnom živote. Muž a Žena sa stávajú jedným, o tomto dôvernom spojení
sa píše aj vo Svätom Písme:
„A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, ale ja ho vzťahujem na
Krista a na Cirkev.“ Ef 5, 32
9. Gaudium et spes, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes, stiahnuté 01.02.2018.
10. Porov. J. Duda, Katolícke manželské právo..., s. 25.
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Manželské prekážky
Kán. 790 – § 1. Zneplatňujúca prekážka robí osobu nespôsobilou na platné slávenie
manželstva.
§ 2. Prekážka, hoci sa týka len jednej strany, predsa robí manželstvo neplatným.
Prekážka manželská protiví sa manželskej zmluve. Manželské prekážky sú dvojaké
zabraňujúce a zneplatňujúce manželskú zmluvu. Prekážky pochádzajúce z prirodzeného práva, čiže z Božského zákona sa nedajú dišpenzovať.
Zabraňujúce manželské prekážky:
– Jednoduchý sľub panenstva, sľub neženiť sa, čistoty, kňazstvo, rehoľný život.
– Miešané manželstvo.
– Zákonité príbuzenstvo.
Zneplatňujúce prekážky:
– Prekážka veku.
– Pohlavná nemohúcnosť.
– Trvajúci manželský zväzok.
– Náboženská rozdielnosť.
– Vyššie svätenie.
– Doživotný sľub čistoty.
– Únos.
– Právne príbuzenstvo.
– Zločin.
– Pokrvenstvo.
– Švagrovstvo.
– Verejná mravnopočestnosť.
– Duchovné príbuzenstvo.
Z týchto manželských prekážok sú tri prekážky práva božského a to pohlavná nemohúcnosť, manželský zväzok, príbuzenstvo v rovnej línii a v prvom stupni bočnej
línie. Od týchto prekážok nemôže udeliť dišpenzácie ani rímsky pápež. Od prekážok
ľudského práva môže udeliť dišpenzáciu rímsky pápež, alebo splnomocnením rímskeho pápeža i biskup, ak sú na to rozumné dôvody11.
Kán. 791 – Za verejnú sa pokladá prekážka, ktorá sa môže dokázať na vonkajšom
fóre; ináč je tajná.

11. Porov. J. Ferenčík, Manželskoprávne smernice, Ružomberok 1935, s. 26–27.
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Kán. 792 – Partikulárnym právom cirkví sui iuris nemajú byť ustanovené zneplatňujúce prekážky, jedine z veľmi vážneho dôvodu, po vzájomnej porade s eparchiálnymi biskupmi iných cirkví siu iuris, ktorých sa to týka a po porade s Apoštolskou
stolicou; avšak žiadna nižšia autorita nemôže stanoviť nové zneplatňujúce prekážky.
Rozlučujúce manželské prekážky sú verejné a skryté, nazývajú sa aj tajné. Prekážka
je vtedy tajná, keď o nej nikto nevie okrem snúbenca a spovedníka, alebo nanajvýš
jedna osoba, iba jedna. Svedectvo jednej osoby nestačí k plnému dôkazu. Verejná
je prekážka, ak o nej svedčí úradná listina, alebo dvom osobám je známa. Verejné
prekážky sú naznačené v cirkevných knihách a zápisoch, plynú z verejných udalostí.
Keď o manželskej prekážke, ktorá svojou povahou je tajná, vedia dvaja svedkovia,
taká prekážka je už verejná. Ak by bola manželská prekážka aj občianskeho práva, je
potrebné poprosiť o dišpenzáciu aj od príslušnej občianskej vrchnosti. Ak jedná zo
strán, Cirkev alebo občianska vrchnosť nedá dišpenzáciu, kňaz v tomto prípade neoddá snúbencov12. Žiadna nižšia autorita nemôže stanoviť nové zneplatňujúce prekážky.

Dišpenzácia od manželských prekážok
Kán. 795 – § 1. Miestny hierarcha môže dišpenzovať od prekážok cirkevného práva
svojich podriadených, kdekoľvek sa zdržiavajú, a tiež ostatných veriacich v Krista
zapísaných do jeho cirkvi sui iuris, ktorí sa aktuálne nachádzajú na území jeho vlastnej
eparchie, s výnimkou prekážok:
– posvätných svätení;
– doživotného verejného sľubu čistoty zloženého v rehoľnom inštitúte, ak nejde
o kongregácie eparchiálneho práva;
– vraždy manžela.
§ 2. Dišpenz od týchto prekážok je rezervovaný Apoštolskej stolici; patriarcha však
môže dišpenzovať od prekážok vraždy manžela a doživotného verejného sľubu čistoty
zloženého v kongregáciách akéhokoľvek práva.
§ 3. Nikdy sa nedáva dišpenz od prekážky pokrvnosti v priamej línii ani v druhom
stupni bočnej línie.
Tento kánon hovorí o autorite miestnych ordinárov a hierarchov voči prekážkam
cirkevného práva, ktoré platia do jeho kompetencie. Od manželskej prekážky sa
môžu nupturienti oslobodiť dvoma spôsobmi. Buď prekážka sama prirodzene za-

12. Porov. J. Ferenčík, Manželskoprávne smernice..., s. 27.
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niká, napríklad ak maloletý dosiahne zodpovedajúci vek k uzavretiu manželstva,
alebo kompetentná autorita udelí dišpenz od rozlučnej manželskej prekážky. Dišpenz
je oslobodenie od účinnosti čisto cirkevného zákona, ktorý udeľuje kompetentná
cirkevná autorita. Všeobecné právo rozlišuje udeľovanie dišpenzu od nezlučujúcich
manželských prekážok za zvyčajnej situácie a mimoriadnych situácií. Udelenie dišpenzu od rozlučujúcich manželských prekážok za zvyčajnej situácie je kompetentnou
autoritou miestny ordinár alebo miestny hierarcha. Dišpenzácia niektorých rozlučujúcich manželských prekážok je rezervovaná len priamo Apoštolskej stolici. V
mimoriadnych situáciách, má právo udeliť dišpenz aj dušpastier, v latinskej cirkvi aj
diakon, východný diakon toto právo nemá13.

Dišpenz v nebezpečenstve smrti
Kán. 796 – § 1. Keď hrozí nebezpečenstvo smrti, miestny hierarcha môže dišpenzovať
svojich podriadených veriacich v Krista, kdekoľvek sa zdržiavajú a ostatných veriacich
v Krista, ktorí sa aktuálne nachádzajú v hraniciach územia jeho eparchie, tak od formy, ktorú treba zachovávať pri slávení manželstva, ako aj od všetkých a jednotlivých
prekážok cirkevného práva buď verejných, alebo skrytých, s výnimkou prekážky,
pochádzajúcej z posvätného stupňa presbyterátu.
§ 2. Za tých istých okolností, ale len v prípadoch, keď sa nemožno dostať ani k
miestnemu hierarchovi, tú istú moc dišpenzovať má farár, iný kňaz, ktorý má fakultu
požehnať manželstvo a katolícky kňaz o ktorom hovorí kán. 832 § 2; spovedník má
tú istú moc ak ide o skrytú prekážku pre vnútorné fórum buď vo sviatostnej spovedi,
alebo mimo nej.
§ 3. Za nemožné dostať sa k miestnemu hierarchovi sa považuje, ak sa to môže stať
iba iným spôsobom ako listom alebo osobne.
Za nebezpečenstvo smrti sa pokladá situácia, ktorá priamo ohrozuje život človeka. Takúto situáciu má posúdiť kňaz, ktorý je požiadaný o vyslúženie manželstva.
Napríklad ak situácia nupturientov, ktorý žijú v notorickom konkubináte, žiadajú
o slávenie manželstva pri smrteľnej posteli niektorého z nich. V prípade nedostatku
času a pri použití iného spôsobu hrozí prezradenie tajomstva, pri použití telefonátu,
telegramu, mailu, zaniká povinnosť obrátiť sa na miestneho hierarchu alebo ordinára.
V prípade nedostupnosti miestneho farára v nebezpečenstve smrti sa rozširuje fakultu

13. Porov. F. Čitbaj, Manželstvo..., s. 160–161.
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dišpenzovať od manželských prekážok a od formy sláviť manželstvo aj na ďalších vysluhovateľov, ktorých on riadne delegoval. Spovedník môže dišpenzovať v nebezpečenstve smrti od skrytých prekážok a to aj pre vonkajšie fórum. No nemôže dišpenzovať
od verejných prekážok a ani od formy slávenia manželstva14. Ak nemôže byť prítomný
ani farár ani ním delegovaný presbyter, tak môže byť požiadaný aj nekatolícky kňaz,
alebo manželstvo môže byť uzavreté len pred svedkami15.

Manželský súhlas a jeho vady
Kán. 817 – § 1. Manželský súhlas je akt vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľným
zväzkom navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.
§ 2. Manželský súhlas nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.
Manželské prekážky sú takými okolnosťami, ktoré bránia platnému uzavretiu
manželstva, platný súhlas sa vyžaduje ako konštitučná príčina vzniku manželstva.
Konštitučná príčina manželstva spôsobuje vznik platného manželstva. Bez platného
manželského súhlasu manželstvo nemôže vzniknúť16. Katolícka cirkev učí, že sú len
dve konštitučné príčiny manželstva: Boh a manželský súhlas17. Druhý vatikánsky
koncil v konštitúcii Gaudium et spes potvrdzuje, že spoločenstvo manželského života a lásky vzniká manželskou zmluvou, čiže neodvolateľným osobným súhlasom.
Takým spôsobom vzniká z Božieho ustanovenia trvalý zväzok aj pred spoločnosťou.
Manželský súhlas potom je:
– úkon vôle vyjadrený navonok,
– ktorým sa muž a žena,
– neodvolateľnou zmluvou navzájom dávajú a prijímajú,
– aby ustanovili medzi sebou manželstvo.
Manželský súhlas je teda nevyhnutný k tomu, aby manželstvo mohlo vzniknúť ako
nerozlučiteľné spoločenstvo celého života v zmysle katolíckeho učenia. Na druhej strane manželstvo je neplatné vtedy, ak bolo neplatné v okamihu vyjadrenia manželského
súhlasu. Manželský súhlas v kánonickom chápaní je zaangažovanie celého človeka,
ktorý nemá nijakú výhradu, v manželskom súhlase. Manželský súhlas je vzájomné
14. Porov. F. Čitbaj, Manželstvo..., s. 163.
15. J. Prader, Il matrimonio in Oriente e accidente, Roma 1992, s. 80.
16. Porov. F. Čitbaj, Manželstvo..., s. 220.
17. Porov. Z. Grocholewski, Teologické základy manželstva v kanonickom práve, Spišská Kapitula: Ius
et Iustitia VI., s. 180.
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darovanie muža a ženy navzájom. Platný manželský súhlas vyžaduje, aby muž a žena
boli spôsobilí k právnym úkonom, čiže spôsobilí k vykonaniu takého právneho úkonu
ako je uzavretie manželstva. Manželský súhlas musí byť vyjadrený spôsobom, ktorý
predpisuje kánonické právo. V pojme manželský súhlas je okrem ochoty vstúpiť a žiť v
manželstve obsiahnutá aj schopnosť žiť v manželstve. Tento súhlas dáva človek, ktorý
vie o právach a povinnostiach manželstva, ktoré z uzavretého manželstva vyplývajú.
Nie je to iba úkonom osoby, ale aj úkonom osobnosti. Osobnosť sa prejavuje aj napríklad cez citovosť, emotívnosť, sexualitu, zodpovednosť, empatiu. Aj tieto okolností
sú podstatné pri rozhodovaní človeka darovať seba v manželstve18. Manželský súhlas
je potrebný k vzniknutiu manželstva.
V tejto práci sme sa venovali sviatosti manželstva v kánonickom práve. Činnosť
cirkevných súdov je službou pravdy a lásky v živote Cirkvi. V úvode sme definovali
manželstvo, pozornosť sme upriamili aj na posvätnosť manželstva, ktorá vychádza od
Stvoriteľa. Potom sme upriamili pozornosť na manželské prekážky a zneplatňujúce
prekážky. Manželský súhlas je dôležitý k vzniknutiu manželstva. Tieto poznatky môžu
pomôcť v manželskom živote, pretože kánonické právo ide v ústrety sviatostnému
manželstvu.

Resumé
Sviatosť manželstva v kanonickom práve
V tomto príspevku sa usilujeme podať základy v oblasti sviatosti manželstva v kanonickom práve. Budeme sa venovať prirodzenej povahe manželstva, ktoré prehĺbime
cez juristické chápanie manželstva. Najskôr definujeme pojem manželstva pomocou
kódexu kánonov východných Cirkví. Budeme sa venovať aj manželským prekážkam
a zneplatňujúcim prekážkam, dišpenzáciou od manželských prekážkach, manželského
súhlasu a jeho vadami. Pozornosť upriamime na posvätnosť manželstva, ktorého
pôvodcom je Boh. Kresťanskí manželia sú posilňovaní a posväcovaní osobitnou
sviatosťou manželstva.
Kľúčové slová: sviatosť manželstva, kanonické právo, Východné Cirkvi, manželské
prekážky, manželský súhlas.

18. Porov. F. Čitbaj, Manželstvo..., s. 221– 223.

116

Dominika Kmecová

Summary
The sacrament of marriage in canon law
In this paper, we seek to lay the foundations for the sacrament of marriage in canon
law. We will focus on the nature of marriage, which we will deepen the legal understanding of marriage. First, we define the concept of marriage using the Code
of Canons of the Eastern Churches. We will also address marital and invalidating
barriers, a dispensation from marital barriers, marital consent, and its defects. We
pay attention to the sanctity of marriage, the originator of which is God. Christian
couples are strengthened and sanctified by the special sacrament of marriage.
Keywords: The sacrament of marriage. Canon law. Eastern Churches. Marriage barriers. Marital consent.

Streszczenie
Sakrament małżeństwa w prawie kanonicznym
W tym artykule staramy się położyć podwaliny pod sakrament małżeństwa w prawie kanonicznym. Skoncentrujemy się na przyrodzonej naturze małżeństwa, którą
pogłębimy poprzez prawne rozumienie małżeństwa. Najpierw definiujemy pojęcie
małżeństwa, posługując się Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich. Zajmiemy
się również barierami małżeńskimi i czynnikami unieważniającymi, zwolnieniem
z barier małżeńskich, zgodą małżeńską i jej wadami. Zwracamy uwagę na świętość
małżeństwa, którego inicjatorem jest Bóg. Chrześcijańscy małżonkowie są umacniani
i uświęcani przez specjalny sakrament małżeństwa.
Słowa kluczowe: sakrament małżeństwa, prawo kanoniczne, Kościół wschodni, bariery małżeńskie, zgoda małżeńska.
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Prawo do godnego pochówku w świetle prawa
wyznaniowego i kanonicznego w Polsce
Jacek Cheda1

Wstęp
Obserwując otaczający nas świat, coraz częściej zastanawiamy się, jaką rolę odgrywa
w nim człowiek. Czy stanowi on jedynie drobny element zbiorowości, którą nazywamy
grupą społeczną, społeczeństwem lub narodem i korzysta z praw przypisanych tym
grupom, czy też posiada katalog praw o charakterze indywidualnym, z których może
korzystać jako jednostka. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy poddać analizie
wolności i prawa człowieka, które na przestrzeni wieków, a szczególnie w XX wieku,
stały się przedmiotem kompleksowej regulacji prawnej zarówno na płaszczyźnie
prawa międzynarodowego, jak i krajowego.
Pamiętać jednak należy, że nie ma jednej ogólnie przyjętej definicji praw człowieka.
Możemy uznać, że prawa człowieka to powszechne normy moralne o charakterze
podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie
praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma
dostępu żadna władza; po trzecie, że każda jednostka może się domagać od państwa
ochrony jej praw2. W myśl innej definicji za prawa człowieka uznaje się „te wolności,
środki ochrony i świadczenia, których respektowanie właśnie jako praw, zgodnie ze
współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się
od społeczeństwa, w którym żyją”3. Z kolei I. Malinowska definiuje prawa człowieka
jako zespół sytuacyjnie rozwarstwionych, naturalnych możności ludzkich, co do
istoty indywidualnych, ale społecznie zdeterminowanych, równych, niezbywalnych,
czasowo trwałych, podmiotowo uniwersalnych, przedmiotowo i terytorialnie (a do
pewnego stopnia także kulturowo) koniecznych i zawsze wypływających z przyro1. Dr Jacek Cheda, adiunkt, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
2. W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z. 1, Warszawa 1998, s. 16.
3. Encyklopedia Międzynarodowego Prawa Publicznego: Prawa człowieka, [w:] W. Osiatyński:
Wprowadzenie do praw człowieka. https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/WiktorOsiatynskiWprowadzenieDoPojecia PrawCzlowieka.pdf, pobrano 19.11.2020 r.

119

Prawo do godnego pochówku w świetle prawa wyznaniowego i kanonicznego w Polsce

dzonej każdemu człowiekowi godności osobowej4. Na przestrzeni wieków kształtowały się prawa, które chronią najważniejsze wartości, do których zaliczyć możemy:
wolność, równość i godność. Godność jest nierozerwalnie powiązana z istotą ludzką.
Idea ochrony godności człowieka ma długą tradycję. Jej początki sięgają filozofii
starożytnej, widoczne są w myśli chrześcijańskiej i później w wielu europejskich
nurtach filozoficznych. Pojęcia godności nie można ograniczyć jedynie do wymiaru
znaczeniowego. Określa się ją jako pewną kategorię kulturową, wartość uniwersalną.
W języku prawnym pojęcie godności człowieka pojawiło się z filozofii5.
Źródłem praw człowieka jest godność ludzka. Uznaje się ją za wartość przyrodzoną i niezbywalną, przypisaną do każdej jednostki ludzkiej. Zasada poszanowania
godności ludzkiej potwierdzona została w wielu dokumentach, m.in. w Powszechnej
deklaracji praw człowieka z 1948 r.6 oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.7 Powszechna deklaracja praw człowieka, w art. 1, wskazuje,
że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do
siebie wzajemnie w duchu braterstwa. Godności człowieka nadano w naszym kraju
znaczenie konstytucyjne, czyniąc z niej trzon porządku prawnego. Konstytucja RP
przyjęła koncepcję ochrony godności ludzkiej jako przewodniej zasady normatywnej8.
Wynika ona z treści art. 30 Konstytucji RP, w myśl którego, przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Analizując treść tego przepisu, należy zauważyć, że pojęcie godności musi być rozumiane bardzo szeroko i utożsamiane z poszanowaniem wszystkich wartości uznawanych i reprezentowanych przez człowieka. Wartości te są niezbywalne i nie mogą
być w żaden sposób ograniczane. W związku z tym każde nieludzkie traktowanie
4. I. Malinowska, Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa, Warszawa 1996, s. 5.
5. A. Deryng, Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem
Konstytucyjnym, Warszawa 2014, s. 225.
6. Powszechna deklaracja praw człowieka przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r., zwana dalej w skrócie: Powszechną deklaracją
praw człowieka.
7. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78 poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana
dalej w skrócie Konstytucją RP.
8. P. Tuleja, Godność człowieka i jej ochrona na płaszczyźnie konstytucyjnej, [w:] Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003, s. 105.
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będzie właśnie naruszeniem godności ludzkiej, niezależnie od tego, czy będzie to np.
poniżanie, wyszydzanie czy nawet pomijanie9.
W kontekście tak postrzeganej godności ludzkiej powstaje problem poszanowania
godności z chwilą śmierci człowieka. Jeśli posługiwać się terminologią użytą przez
autorów Konstytucji RP, można by stanąć na stanowisku, iż zapewnia się od chwili
urodzenia do chwili śmierci człowieka, ale też można by ochronę godności rozszerzyć
do okresu od chwili poczęcia, a także po śmierci, co jest związane z poszanowaniem
zwłok i właściwymi regulacjami karnymi przewidującymi karę w przypadku profanacji zwłok. Przyjmując tę drugą myśl, można pod pojęciem godności rozumieć
poszanowanie samej istoty człowieczeństwa zarówno przed, jak i po urodzeniu, a także
po śmierci10. Zwolenniczką tej drugiej koncepcji jest P. Marczak, która zauważa, że
przepisów o poszanowaniu godności osoby zmarłej11 nie zawarto w Konstytucji RP,
nie świadczy to jednak o ignorowaniu tego problemu w systemie prawnym. Jest bowiem mowa o niej w aktach prawnych rangi ustawowej, co dowodzi, że ustawodawca
dostrzega tę materię i słusznie nie traktuje jej marginalnie. W świetle powyższych
rozważań, konstytucyjnej podstawy ochrony godności osoby zmarłej, jej zdaniem
należy się dopatrywać w art. 30 Konstytucji RP12.
Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy w oparciu o przepisy
Konstytucji RP, prawa wyznaniowego a także prawa kanonicznego, zagwarantowane
jest w naszym kraju prawo do godnego pochówku.
W oparciu o treść art. 1 ustawy z dnia 31stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych13, chowanie zmarłych w naszym kraju odbywa się na cmentarzach komunalnych, zakładanych i rozszerzanych na mocy uchwały rady gminy, po uzyskaniu zgody
właściwego inspektora sanitarnego14 lub na cmentarzach wyznaniowych zakładanych
9. J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław
1998, s. 67.
10. Tamże, s. 68.
11. Pojęcie zmarłego słownik języka polskiego definiuje jako „osobę, która zmarła”, M. Szymczak
(red.), Słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa 1998, s. 971.
12. P. Marczak, Poszanowanie godności osoby zmarłej a działalność funeralna – zagadnienia wybrane,
[w:] J. Gołaczewski (red.), J. Mazurkiewicz (red.), J. Turłukowski (red.), D. Karkut (red.), Non
omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Wrocław 2015, s. 589.
13. Ustawa z dnia 31stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tekst jednolity Dz. U. z 2020
poz. 1947 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o cmentarzach.
14. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy.
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i rozszerzanych przez właściwe władze kościelne na terenach przeznaczonym na ten
cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, także po uzyskaniu
zgody właściwego inspektora sanitarnego. Zdecydowanie więcej cmentarzy zakładają
Kościoły i związki wyznaniowe, dlatego też pochówek na tego typu cmentarzach
scharakteryzuję w pierwszej kolejności.

Tworzenie, rozszerzanie i prowadzenie cmentarzy wyznaniowych
i komunalnych
Kościołom i związkom wyznaniowym w Polsce przysługuje szereg praw, które mają
na celu zapewnienie im możliwości wypełniania ich misji, w tym także prawo do
tworzenia i utrzymywania cmentarzy i miejsc grzebalnych. Zagadnienie to jest bardzo intersujące, gdyż na gruncie prawnym i organizacyjnym bardzo często wymusza
powstawanie relacji państwo-Kościół i związki wyznaniowe. Aby omówić tę relację,
należy na wstępie odpowiedzieć na pytanie, czym charakteryzują się związki wyznaniowe a czym Kościoły. Prawo polskie powszechnie posługuje się sformułowaniem
„kościoły i inne związki wyznaniowe”, w sensie prawnym to rozróżnienie nie niesie
żadnych konsekwencji prawnych. Struktura społeczności religijnej w relacjach z państwem jest nazywana związkiem wyznaniowym, natomiast inne nazwy związane są
z regulacjami wewnętrznymi związków wyznaniowych15. W sensie prawnym poprawnym sformułowaniem jest związek wyznaniowy, tym bardziej, że w systemie prawa
wyznaniowego mamy jego definicje legalną. Nazwa „kościół” stosowana jest zazwyczaj
przez te związki wyznaniowe, które opierają się na doktrynie chrześcijańskiej np.
Kościół Katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Chrześcijan Baptystów. Zdarzają się jednak również takie grupy
religijne, w których nazwie znajduje się słowo „kościół”, chociaż nie odwołują się do
chrześcijaństwa np. Polski Kościół Słowiański, Rodzimy Kościół Polski16.
Relacje Państwo-Kościoły i związki wyznaniowe określają przepisy tzw. prawa
wyznaniowego, w szczególności przepisy ustawy dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania17. Prawo wyznaniowe postrzegane jest także, jako ze15. K. Warchałowski, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 47.
16. M. Guzik, Prawne aspekty działalności sekt religijnych w Polsce, Warszawa 2000, s. 47.
17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. nr 0, poz. 1153 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie ustawą o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania.
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spół norm prawnych zawartych w źródłach prawa powszechnie obowiązującego takich
jak: Konstytucja RP, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, a także norm
wynikających z orzecznictwa sądów powszechnych i europejskich. Źródłem prawa
wyznaniowego jest każdy akt normatywny, który całościowo lub fragmentarycznie
określa prawa i obowiązki związane z wyznawaniem wiary18. Prawo wyznaniowe
jest określane przez normy prawa krajowego i prawa międzynarodowego (prawo
wyznaniowe jest częścią państwowego porządku prawnego). Prawem wyznaniowym nie jest prawo tworzone przez same związki wyznaniowe19. Przy czym prawo
wewnątrz kościoła jest częścią prawa państwowego. W historii istniała tendencja
ograniczająca wpływ prawa wewnątrzkościelnego na prawo państwowe wyłącznie do
sfery obyczajów. Państwo świeckie ogranicza relacje prawa związku wyznaniowego
z prawem państwowym20.
Związkom wyznaniowym w Polsce przysługuje szereg uprawnień mających na celu
zapewnienie możliwości wypełniania ich misji, w tym prawo do posiadania nieruchomości, prawo do realizacji inwestycji sakralnych i innych inwestycji kościelnych,
a także prawo do posiadania, zarządzania oraz zakładania i poszerzania cmentarzy
grzebalnych. Założenie cmentarza wyznaniowego wymaga spełnienia określonych
warunków i procedur przewidzianych przepisami prawa. Przede wszystkim teren
przeznaczony na cmentarz musi spełniać określone warunki sanitarne, aby nie wywierał szkodliwego wpływu na otoczenie. Ponadto przyjmowane przez właściwą
jednostkę samorządu terytorialnego zasady kształtowania polityki przestrzennej oraz
ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu, muszą pozwalać na realizację
tego typu inwestycji21. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej oraz określanie sposobu przeznaczenia terenu należy do zadań własnych gminy i dokonywane
jest w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym22.
Zasady zakładania i prowadzenia cmentarzy zostały ujęte w ramy szczegółowych
regulacji prawnych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz

18. K. Warchałowski, Prawo…, s. 57.
19. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 20
20. Tamże.
21. K. Starzecka, Lokalizacja cmentarza wyznaniowego w świetl przepisów prawa polskiego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Studia Prawa Wyznaniowego” 2014, tom 17, s. 173–174.
22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: u.p.p.

123

Prawo do godnego pochówku w świetle prawa wyznaniowego i kanonicznego w Polsce

aktach wykonawczych do tej ustawy. Pomimo tego cmentarz, jako miejsce pochówku
zwłok i szczątków ludzkich, nie ma ustawowej definicji. Z jednej strony wskazuje się
na funkcje, jakie pełni tego rodzaju miejsce, mianowicie jest to zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie stworzenia godnego miejsca dla pochówku osób
zmarłych, umożliwiającego wykonywanie w ciszy, spokoju i odpowiednim otoczeniu
kultu i ich pamięci, zgodnie z tradycją i wyznawaną religią oraz spełnianie obrzędów
religijnych, z drugiej strony ochrona przed profanacją miejsca spoczynku zmarłych,
a wreszcie ochrona sanitarna środowiska. Cmentarz definiowany jest również jako
teren, gdzie w grobach pojedynczych lub zbiorowych grzebie się zmarłych lub przechowuje prochy po ich spaleniu23.
Sprawa lokalizacji cmentarza wyznaniowego, tak jak i komunalnego, wydaje się
oczywista z punktu widzenia ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która stanowi, że cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, a rozważania na temat rodzaju decyzji
lokalizacyjnej odnośnie cmentarzy wydają się wyłącznie teoretyzowaniem. Obserwując jednak praktykę organów gminy, które wydają decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla założenia cmentarzy, okazuje się, że problem ten nie sprowadza
się tylko do rozważań teoretycznych24. Pogląd co do obligatoryjności miejscowego
planu w zakresie lokalizacji cmentarzy wyznaniowych wyraził B. Wierzbowski, który
uznał, że założenie lub rozszerzenie cmentarza wyznaniowego, także komunalnego,
może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pogląd ten, w odniesieniu do cmentarzy wyznaniowych,
przyjmowany jest przez część doktryny25.
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.26 miejsce przeznaczone do grzebania wiernych, które zostało poświęcone według przepisów ksiąg liturgicznych, jest
miejscem świętym. Kościół katolicki już od początków swojego istnienia nakazywał
święcenie przez biskupów miejsc pochówku wiernych, w celu nadania im statusu

23. J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 212.
24. M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994, s. 206.
25. B. Wierzbowski, Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2008 r.,
sygn. II OSK 16II/07, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2.
26. Kodeks prawa kanonicznego, podstawowy dokument ustawodawczy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 25 stycznia 1983 przez Jana Pawła II konstytucją apostolską
Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r.
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miejsca świętego. Podkreślić jednak należy, że cmentarz nie stawał się miejscem świętym ze względu na pochowane na nim ciała osoby zmarłej, ale wskutek benedykcji
konstytutywnej, gdyż usunięcie ciał zmarłych nie powodowało utraty statusu miejsca
świętego27. Poszanowanie przez państwo prawa do zakładania cmentarzy przez związki wyznaniowe jest elementarnym wymogiem wolności religijnej, a także gwarancją
swobodnego i publicznego pełnienia przez nie misji. Cmentarze wyznaniowe mogą
być tworzone przez wszystkie związki wyznaniowe. W odniesieniu do związków
wyznaniowych, których sytuacja prawna jest uregulowana przez odrębne ustawy,
podstawą zakładania cmentarzy są te ustawy, a w odniesieniu do Kościoła katolickiego także Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.28 Natomiast związki wyznaniowe, które nie mają
ustawowo uregulowanej sytuacji prawnej, mogą prowadzić cmentarze w oparciu
o ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 19a ust. 1). Art. 18 ust.
2 tej ustawy przyznaje prawo posiadania, zarządzania oraz zakładania i poszerzania
cmentarzy grzebalnych także związkom wyznaniowym o ustawowo uregulowanej
sytuacji prawnej, gdy ustawy „odrębne” nie przewidują takich uprawnień. Niektóre
ustawy indywidualne wskazują, które osoby prawne związku wyznaniowego mają
prawo posiadania cmentarzy (parafie, zakony, domy zakonne, klasztory)29.
Jak już była mowa, w myśl art. 1 ust 1 ustawy o cmentarzach, zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych to zadanie własne gminy, natomiast zakładanie i rozszerzanie cmentarzy wyznaniowych to zadanie Kościołów i związków wyznaniowych.
Odpowiednio w myśl art. 1 ust. 2 ustawy o cmentarzach o założeniu lub rozszerzeniu
cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada
miasta, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, w myśl wspomnianego art. 1 ust. 3, właściwe władze kościelne decydują o założeniu lub rozszerzeniu
27. M. Kuryłowicz, Prawo…, s. 204.
28. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28
lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. nr 51, poz. 318.
29. Zob.: art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami; art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4
lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dz. U. nr
66, poz. 287 z późniejszymi zmianami; art. 28 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 97, poz. 480 z późniejszymi
zmianami; art. 28 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 73, poz. 323 z późniejszymi zmianami.
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cmentarza wyznaniowego, które może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten
cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody
właściwego inspektora sanitarnego. O zamknięciu cmentarza decydują (cmentarza
komunalnego – właściwa rada gminy lub rada miasta, po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego – art. 1 ust. 4, cmentarza wyznaniowego – właściwa
władza kościelna, po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego art. 1 ust.
5). Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony
(art. 2 ust. 1 ustawy o cmentarzach), a utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych (art. 2 ust. 2 ustawy o cmentarzach).

Wolność sumienia i wyznania a prawo do pochówku osób
zmarłych innego wyznania bądź niewierzących
Prawo do pochówku w obecnym brzmieniu ustawy wyraźnie stanowi o obowiązku
umożliwienia pochowania osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących30.
Państwo to prawo gwarantuje, znajduje to potwierdzenie we wspomnianych już przepisach Konstytucji RP i ustawie o gwarancjach sumienia i wyznania, które determinuje
kształtowanie relacji Państwo-kościoły i związki wyznaniowe w zakresie budowy
i utrzymania cmentarzy i miejsc grzebalnych, gdyż bez względu na to, czy ktoś jest
osobą wierzącą czy niewierzącą, ma prawo do pochówku na cmentarzu. Pytanie tylko,
na którym cmentarzu. I tu wchodzimy w przestrzeń prawną regulowaną przepisami
ustawy o cmentarzach.
Powyższe założenie jest o tyle istotne, że w wielu gminach brakuje cmentarzy
komunalnych a istnieją cmentarze wyznaniowe. Wprawdzie w myśl art. 4 ustawy
o cmentarzach, cmentarze komunalne zakłada się w zasadzie na terenie każdej gminy
lub miasta, jednakże w uzasadnionych przypadkach można założyć cmentarz dla kilku
gmin, to jednak braki w tym zakresie są znaczące. Dlatego cmentarze wyznaniowe
pełnią funkcję cmentarzy komunalnych. W tym też celu organy gminy zawierają
stosowne porozumienia z zarządcami cmentarzy wyznaniowych. Podpisanie takiego
porozumienia (umowy) warunkuje, że każdy mieszkaniec gminy ma prawo do pochówku, bez względu na wyznanie, czy na fakt, że jest osobą niewierzącą. Ale nawet
30. M. Kijowski, Prawo wyznaniowe a prawo cmentarne. W 50. rocznicę obowiązywania ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, [w:] D. Walencik (red.), Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009).
Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 212.
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brak takiego porozumienia, nie ogranicza prawa do pochówku. Bo o ile cmentarze
wyznaniowe ze swej istoty przeznaczone są do grzebania zmarłych wiernych danego
wyznania, to jednak ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nakłada na zarządy
cmentarzy obowiązek pochowania, bez żadnej dyskryminacji, zwłok osób zmarłych
innego wyznania bądź niewierzących, jeśli w danej miejscowości nie ma cmentarza
komunalnego, na którym można by było pochować zwłoki tych osób (art. 8 ust. 2
ustawy o cmentarzach). Obowiązek ten powstał od momentu wejścia w życie ustawy, choć jego brzmienie było różnie formułowane i zmieniane przez ustawodawcę.
Pierwotnie ustawodawca stanowił o powinności przyjmowania do pochowania zwłok
osób bezwyznaniowych lub należących do innego wyznania. Następnie obowiązek
sprowadzał się do umożliwienia pochowania zwłok osób, które nie należą do danego
wyznania31. W obecnym brzmieniu ustawa wyraźnie stanowi o obowiązku umożliwienia pochowania osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących32. Księdza
oprócz prawa kanonicznego, na które próbuje się on powoływać odmawiając prawa
do pochówku, obowiązuje również prawo świeckie, którego przepisy w tym temacie
są jednoznaczne. I jeśli w okolicy nie ma innego cmentarza niż wyznaniowy, zarządca nie ma prawa odmówić pochówku nawet jawnemu grzesznikowi, ale ma prawo
zakazać, aby ceremonia odbyła się w kaplicy czy kościele33.
Zagwarantowanie prawa do pochówku dla każdego zmarłego, niekoniecznie wierzącego, ma w Polsce niebagatelne znaczenie, bo jak już była mowa, w Polsce brakuje
cmentarzy komunalnych. W Polsce nie ma wprawdzie centralnego rejestru cmentarzy
komunalnych i podmiotów nimi zarządzającymi, ale z danych uzyskanych przez NIK
wynika, że z łącznej liczby 15,5 tysiąca obecnie funkcjonujących obiektów cmentarnych,
około 1880 to cmentarze komunalne. Największą część stanowią cmentarze wyznaniowe, tzw. parafialne. Rozmieszczenie cmentarzy komunalnych w poszczególnych
regionach kraju, z uwagi na uwarunkowania historyczno-kulturowe, nie jest równomierne34. Zatem prawo do obowiązkowego pochówku każdego zmarłego na cmentarzu
wyznaniowym warunkuje realizację prawa do godnego i zgodnego z prawem chowania
31. K. Starzecka, Lokalizacja…, s. 178.
32. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010, s. 288.
33. Czy w Polsce można założyć prywatny cmentarz?, https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/czy-w-polsce-mozna-zalozyc-prywatny-cmentarz, pobrano 15.05.2020 r.
34. Najwyższa Izba Kontroli, NIK o zarządzaniu cmentarzami komunalnymi, https://www.nik.gov.
pl/aktualnosci/nik-o-zarzadzaniu-cmentarzami-komunalnymi.html, pobrano 15.05.2020 r.
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zmarłych. Jest to tyle istotne, że w Polsce nie ma możliwości organizacji prywatnego
cmentarza35. Ograniczenia występują także w odniesieniu do zasad chowania zmarłych.
W kwestii zasad chowania zmarłych przepisy polskiego prawa są jednoznaczne — ciało
osoby zmarłej może być pogrzebane na cmentarzu lub zostać skremowane.
Opisane powyżej prawo do pochówku osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących, zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i wyznaniowych wynika wprost
z zasady wolności sumienia oraz zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych.
Wolność sumienia polega na możliwości przyjmowania światopoglądu zarówno religijnego, jak i areligijnego36. Odwołując się do Konstytucji RP, określone w niej zasady
wolności sumienia i wyznania (religii), zapisane przede wszystkim w treści art. 53
wskazują, że każdemu człowiekowi zapewnia się wolność sumienia i wyznania (religii). W literaturze brak jest wyjaśnienia, dla których wprowadzono do Konstytucji
RP pojęcie „wolność sumienia i religii” zamiast „wolności sumienia i wyznania”37.
Posiłkując się art. 53 ust. 1 Konstytucji RP, M. Pietrzak jest zdania, że terminem
„wolność sumienia i religii”, w istocie jest mniej pojemnym, niż „wolność sumienia
i wyznania”38. Natomiast H. Misztal wskazuje, że sformułowanie „wolność sumienia
i religii” może prowadzić do wniosku, że „wolność sumienia” przysługuje osobom
niewierzącym, „wolność religii” zaś – osobom wierzącym. Podkreśla, że w istocie „wolność sumienia” zakłada rozwiązanie problemu wiary w sposób negatywny (ateizm)
i nie wyklucza „wolności sumienia” u ludzi wierzących w Boga, „wolność wyznania”
odnosi się tylko do tych, którzy pozytywnie rozwiązywali problem wiary39. Podobne
stanowisko zdaje się prezentować W. Skrzydło, stwierdzając, że „wolność sumienia”
oznacza możliwość wyboru innego światopoglądu niż religijny i dlatego odnosi się
do ludzi niewierzących. Podkreśla się także, że obecne przepisy zastępują „terminy
mające w nauce prawa konstytucyjnego i wyznaniowego utrwaloną i jednoznaczną
treść pojęciami niejasnymi, dwuznacznymi czy niedookreślonymi, co może grozić
chaosem interpretacyjnym”40.

35. Czy w Polsce można założyć prywatny cmentarz?, https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/czy-w-polsce-mozna-zalozyc-prywatny-cmentarz, pobrano 15.05.2020 r.
36. M. Pietrzak, Prawo…, s. 24.
37. M. Winiarczyk-Kossakowska, Wolność sumienia i religii, „Studia Prawnicze” 2001, s. 27.
38. M. Pietrzak, Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 281–282.
39. H. Misztal, Wolność religijna, [w:] H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2000, s. 211.
40. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, Kraków 2000, s. 54.
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Aby móc mówić o urzeczywistnieniu wolności sumienia i wyznania w praktyce,
niezbędne jest przedsięwzięcie przez państwo środków mających na celu zagwarantowanie jednostce możliwości korzystania z tych wolności. Jak twierdzi M. Pietrzak,
gwarancje te odnoszą się do zobowiązań prawnych państwa wynikających głównie
z prawa międzynarodowego oraz gwarancje, do których zaliczyć należy wszelkie rozwiązania instytucjonalno-prawne, takie jak rozdział kościoła od państwa, neutralność
światopoglądowa państwa lub też równość obywateli bez względu na wyznawaną
religię czy przyjęty światopogląd. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż regulacje wolności
sumienia i wyznania to przede wszystkim przepisy występujące w Konstytucji RP,
ustawach (w szczególności ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania),
ale także, traktaty i umowy międzynarodowe, których Rzeczypospolita Polska jest
stroną i wynikające z nich zobowiązania państwa, a także możliwość odwołania się
do międzynarodowych procedur ochrony tych wolności41. Jednym z uprawnień wynikających z wolności sumienia i wyznania jest prawo do manifestowania przekonań
i poglądów w sprawach religijnych. Manifestowanie w sprawach religijnych przejawia
się w ich propagowaniu, w udziale w obrzędach kulturowych wspólnie z innymi
wyznawcami, w uczestniczeniu w nabożeństwach, procesjach czy pielgrzymkach,
w dokonywaniu nakazanych przez zasady wiary aktów obrzędowych i rytualnych.
Sfera swobodnego działania i zachowania jednostki w tym zakresie, powinna pozostać
wolna od przymusu innych osób lub organizacji wyznaniowych42. I tak prawo do
pochówku osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących, również na cmentarzach wyznaniowych, wpisuje się w konstytucyjną zasadę wolności sumienia, zasadę
równouprawnienia związków wyznaniowych, jest również gwarancją poszanowania
godności osób zmarłych.

Podsumowanie
Reasumując, należy podkreślić, że w Polsce zagwarantowane jest prawo do godnego
pochówku, bez względu na to, czy jesteśmy osobami wierzącymi czy też niewierzącymi. Gwarancje te zawarte zostały w Konstytucji RP (art. 30 i 53) oraz w ustawie
o cmentarzach i w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W Polsce
Kościoły i związki wyznaniowe mają zagwarantowane prawo do tworzenia i prowadzenia cmentarzy wyznaniowych, przeznaczonych dla wiernych własnego wyznania,
41. M. Pietrzak, Demokratyczne…, s. 41, 42, 43.
42. Tamże, s. 34.
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to jednak należy pamiętać, że każdy obywatel ma zagwarantowane prawo do pochówku, bez względu na fakt, czy jest osobą wierzącą czy niewierzącą. Ma prawo do bycia
pochowanym na cmentarzu wyznaniowym, jeśli jest osobą wierzącą, na cmentarzu
komunalnym, jeśli jest osobą niewierzącą. Na cmentarzu wyznaniowym mogą być
też pochowane osoby niewierzące, które nie mogą być pochowane na cmentarzu
komunalnym, bo go w okolicy nie ma. Tak to prawo określają przepisy prawa wyznaniowego. Wprawdzie gminy zobowiązane zostały do stworzenia miejsc pochówku
na cmentarzach komunalnych, ale wieloletnie zaniedbania i tradycja powodują, że
większość cmentarzy w Polsce to cmentarze wyznaniowe, w większości Kościoła
Katolickiego. I właśnie od współpracy gmin z proboszczami parafii katolickich, czy
biskupami zależy czy to prawo do pochówku będzie zagwarantowane każdemu bez
względu na jego przekonania i religijność. I w tym miejscu rodzi się pytanie, czy
Kościoły i związki wyznaniowe właściwie, w interesie wiernych i niewierzących, zarządzają tymi cmentarzami. Oczywiście możemy podać przykłady dobrych i złych
praktyk, które wywołują protesty mieszkańców (wiernych). Jako ten negatywny, można podać przykład Brzezin/koło Łodzi, w których nie ma cmentarza komunalnego,
a jest cmentarz wyznaniowy zarządzany przez Kurię Biskupią w Łodzi. Wprawdzie
kuria nie ogranicza dostępu do miejsc pochówku, ale jako monopolista ustala takie
opłaty, że wywołało to zdecydowany opór większości mieszkańców, do tego stopnia,
że sprawą musiała się zająć Stolica Apostolska. Watykan stwierdził, że to łódzka kuria
powinna się zająć sprawą wysokich opłat za pochówek na cmentarzu w Brzezinach.
Co więcej, po protestach mieszkańców Brzezin, sprawie cmentarnych cen przyjrzy
się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów43. Przykład ten jest tym bardziej
niepokojący, ponieważ to już nie pojedynczy proboszcz, ale kuria de facto ogranicza,
i to niestety z przyczyn finansowych, prawo do godnego pochówku. Dlatego Kościoły
i związki wyznaniowe powinny zwrócić większą uwagę na sprawne, ale i spełniające oczekiwania mieszkańców/wiernych, zarządzanie cmentarzami wyznaniowymi,
a gminy wspierać te działania albo budować własne cmentarze komunalne, których
ciągle brakuje, co ogranicza prawnie zagwarantowane prawo do godnego pochówku.

43. M. Makowski, R. Zwoliński, Trwa “spór” o cmentarz w Brzezinach. Jest odpowiedź Watykanu,
https://www.onet.pl/informacje/radiolodz/trwa-spor-o-cmentarz-w-brzezinach-jest-odpowiedz-watykanu/1m94t69,30bc1058, pobrano 23.05.2020 r.
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Streszczenie
Prawo do godnego pochówku w świetle prawa wyznaniowego i kanonicznego
w Polsce
Niniejszy artykuł nawiązuje do kwestii zapewnienia dostępu do godnego pochówku
w Polsce na gruncie Konstytucji RP z 1997 r., prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego. Autor omówił zagadnienia dotyczące tworzenia, rozszerzania i prowadzenia
cmentarzy wyznaniowych i komunalnych. Scharakteryzował prawo do pochówku
osób zmarłych innego wyznania bądź niewierzących na cmentarzach wyznaniowych w kontekście prawa do wolności sumienia i wyznania. W podsumowaniu autor
podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy prawo do pochówku osób zmarłych innego
wyznania lub niewierzących, również na cmentarzach wyznaniowych, wpisuje się
w konstytucyjną zasadę wolności sumienia, zasadę równouprawnienia związków
wyznaniowych oraz czy gwarantuje poszanowanie godności osób zmarłych.
Słowa kluczowe: pochówek, godność człowieka, godny pochówek, prawo wyznaniowe, prawo kanoniczne.

Summary
The right to a dignified burial in the light of religious and canon law in Poland
This article refers to the issue of ensuring access to a dignified burial in Poland on
the basis of the Constitution of the Republic of Poland, religious law and canon law.
The author discussed issues related to the creation, expansion and management of
religious and communal cemeteries. He characterized the right to burial the deceased
of other faiths or non-believers in religious cemeteries in the context of the right to
freedom of conscience and religion. In the summary, the author attempted to answer
the question whether the right to bury the deceased of other religions or non-believers,
also in religious cemeteries, is in line with the constitutional principle of freedom of
conscience, the principle of equality of religious associations and whether it guarantees
respect for the dignity of the deceased.
Keywords: burial, human dignity, dignified burial, religious law, canon law.
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Procedura wyboru partnera prywatnego przy
realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę
o partnerstwie publiczno-prywatnym
Damian Stępień1

Wprowadzenie
Mechanizm wyboru podmiotów do realizacji zadań o charakterze publicznym obwarowany jest przez krajowego ustawodawcę szeregiem unormowań, głównie o charakterze cywilnoprawnym2. Wynikają one zarówno z charakteru postępowania – bowiem
w procedurze udzielania zamówienia publicznego lub wyłonienia partnera prywatnego relacje stron postępowania są formalnie równorzędne3 – jak również z literalnego
brzmienia przepisów stosowanych przy wyborze wykonawcy, partnera prywatnego
lub koncesjonariusza4. Co raz częściej demokratyczne kraje gospodarki rynkowej
1. Mgr Damian Stępień, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. Wskazują na to m.in. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Dz. U. 2019, poz. 1843, zwana dalej w skrócie: PZP. Podobną konstrukcją posłużył się ustawodawca definiując zamówienie w oczekującej na wejście w życie ustawie z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2019, poz. 2019. Definicje zawarte w regulacjach wskazują
bowiem na odpłatną umowę – w rozumieniu prawa cywilnego – jako efekt przeprowadzonej
procedury przetargowej. Postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest w związku
z tym postępowanie prowadzące do zawarcia cywilnoprawnej umowy między dwiema stronami
postępowania – zamawiającym i wykonawcą. G. Klich, Zmiana umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wrocław 2016, s. 85. W ten sam sposób kształtuje się kwestia partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie wykonanie określonych świadczeń przez strony w ramach wspólnego
przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy cywilnoprawnej. Zob. art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 711, zwana dalej
w skrócie: ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Jedną z kluczowych cech postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej jest
brak elementów władztwa administracyjnego. J. Starościak, Prawne formy i metody działania
administracji, [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 97.
4. Regułą jest, iż w stosunku do czynności podejmowanych przez podmioty publiczne – m.in. zamawiających i koncesjodawców – jak również podmioty prywatne – m.in. wykonawców i koncesjonariuszy – w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1145 z późniejszymi zmianami,
zwana dalej w skrócie: Kodeksem cywilnym. Wskazują na to zarówno regulacje zamówieniowe,
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szukają rozwiązań prowadzących do zaspokajania rosnących potrzeb społeczeństwa.
W dobie wyzwań gospodarczych oraz kryzysów metody rozwiązania tego problemu
okazują się niejednokrotnie ryzykowne z punktu widzenia włodarzy szczebla rządowego i samorządowego5. Konieczność poprawy gospodarności i efektywności wydatkowania budżetów publicznych doprowadziła do formułowania nowych rozwiązań6.
Jednym z nich – stosowanym co raz częściej jest forma współpracy z podmiotami
sektora prywatnego w zakresie realizacji zadań o charakterze publicznym. Możliwość
zawarcia umowy, której wartość przekracza progi ustalone w przepisach prawa wymaga każdorazowo stosowania procedur opartych na krajowych regulacjach7. W efekcie
poprzez wycofywanie się podmiotów administracji publicznej z przypisanych im
ustawowo zadań jesteśmy świadkami procesu liberalizacji rynków dotychczas zmonopolizowanych8. Prywatyzacja zadań publicznych prowadzi do często stosowanych
jak również regulacje z zakresu zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zob.
art. 16 ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.
U. 2019, poz. 1528 z późniejszymi zmianami.
5. W konsekwencji stwarza to sytuacje stanowiące zagrożenie w wymiarze społecznym, politycznym
oraz ekonomicznym, m.in. poprzez ograniczoną realizację zadań publicznych bądź dokonanie
wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki
sektora finansów publicznych. W drugim przypadku odpowiedzialność deliktową regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późniejszymi zmianami.
6. Potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego pojawiła się już
na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, gdy funkcjonujące w świecie koncepcje zarządzania M.
Webera i H. Fayola skutkowały jedynie rozrostem biurokracji. Wtedy po raz pierwszy zwrócono
uwagę na konkurencyjność sektora prywatnego w kosztach świadczenia usługi oraz technice ich
świadczenia. M. Marks-Kryszkowska, Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje, „Acta
Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 2016, nr 56, s. 43–44.
7. Obowiązujące regulacje dotyczące wyboru partnerów prywatnych nakazują stosowanie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego według Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2453.
8. Przepisy ustrojowe nie stanowią wprost zakazu przekazywania zadań publicznych na rzecz podmiotów prywatnych, w związku z czym takie zadania jak zaopatrywanie mieszkańców w wodę
może być realizowane przez podmiot prywatny mimo wyraźnego wskazania samorządów
gminnych jako podmiotów do tego właściwych. Przykładem partnerstwa publiczno-prywatne-
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poglądów o braku konieczności wykonywania niektórych z nich przez podmioty
publiczne. Ich realizacja przez sektor prywatny w warunkach rynkowych może wręcz
umożliwić wprowadzenie nowych rozwiązań o charakterze technologicznym, jak
również ekonomicznym9. Aby do tego doprowadzić konieczne jest przeprowadzenie
postępowania w celu wyłonienia partnera prywatnego. Celem niniejszej pracy jest
analiza procedury wyboru partnera prywatnego w oparciu o obowiązujące przepisy
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz współistniejących aktów prawnych.

Pojęcie partnera prywatnego
Punktem wyjścia w rozważaniach na temat procedury wyłonienia „drugiej strony” w ramach współpracy z partnerem publicznym jest określenie katalogu tychże podmiotów.
Definicja legalna zawarta w art. 2 pkt 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
wskazuje na pojęcie partnera prywatnego, będącego przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą
zagranicznym. Przepis nie odwołuje się natomiast do obowiązujących regulacji z zakresu prawa gospodarczego, opisujących dokładniej obydwa pojęcia. Przyjąć zatem
należy obowiązujące definicje „przedsiębiorcy” oraz „przedsiębiorcy zagranicznego”
jakie wykształciły się na gruncie prawa krajowego. Zgodnie z art. 431 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przepis ten określa zatem kryterium
podmiotowe oraz przedmiotowe niezbędne do ustalenia czy podmiot ubiegający się
o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne spełnia określone prawem wymagania. Kryterium podmiotowe wskazuje bowiem, że status przedsiębiorcy może
go o podobnym przedmiocie było udzielenie koncesji na prowadzenie działalności zbiorowego
zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo. http://
kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?a=5342, pobrano 04.05.2020 r. oraz https://www.ppp.gov.pl/
koncesja-na-prowadzenie-dzialalnosci-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-kiszkowo-/, pobrano 04.05.2020 r. Należy mieć jednak na
uwadze, że przepisy szczególne mogą jednak wskazywać, które zadania realizowane przez podmiot publiczny są obowiązkowe. Zob. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713.
9. Korzyści ekonomiczne przejawiają się nie tylko w zaprzestaniu finansowania określonej infrastruktury publicznej, ale również w zastosowaniu narzędzi lub metod nieznanych podmiotom
publicznym, M. Grabiec (red.), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa
2019, s. 17.
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uzyskać zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej. Z perspektywy przedmiotu, określanej często kryterium funkcjonalnym niezbędne jest, aby podmiot ten prowadził we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową. Aby osoba fizyczna mogła zostać uznana za
przedsiębiorcę wymagane jest uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG)10. Prowadzenie firmy, rozumiane zaś jako
dokonywanie czynności prawnych wymaga, aby osoba fizyczna ubiegająca się o status
przedsiębiorcy posiadała do nich pełną zdolność11. Podobnie jak w przypadku osób
fizycznych, osoby prawne również zobowiązane są do uzyskania odpowiedniego wpisu
do ewidencji. W tym przypadku mowa o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej:
KRS)12. Uzyskanie przez nie wpisu nie musi jednak wiązać się wyłącznie z celami prowadzenia działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest tworzenie spółek kapitałowych,
których cele statutowe nie są związane stricte z działalnością zarobkową, lecz wręcz
przeciwnie13. W takim przypadku osoby prawne nie posiadają statusu przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej są to najczęściej spółki osobowe, które równie
intensywnie przystępują zarówno do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
jak również do postępowania o wyłonienie partnera prywatnego14. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych są to struktury tworzone przez co najmniej dwóch
wspólników w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, a więc prowa10. Kwestię uzyskania wpisu do CEIDG reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1291.
11. Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., VI ACa 1083/08, Apel.-W-wa 2009/4/38.
12. Uzyskanie wpisu do KRS następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z późniejszymi
zmianami.
13. Są to najczęściej organizacje non-profit, stanowiące alternatywę dla powszechnie znanych fundacji. M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1, Warszawa 2018, s. 68.
Dopuszczalność tworzenia spółek kapitałowych w każdym celu reguluje art. 151 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: kodeksem spółek handlowych.
14. Ze względu na podział ryzyk w partnerstwie publiczno-prywatnym do postępowania przystępują najczęściej te podmioty, które dysponują dużym potencjałem ekonomicznym, szczególnie
w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
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dzenie działalności w celach zarobkowych w sposób ciągły. Takie pojęcie jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej również wpisuje się w kryterium
podmiotowe i funkcjonalne zawarte w definicji przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym.
Podobną definicją przedsiębiorcy posługuje się obecnie ustawodawca w ustawie z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców15. Regulacja różnicuje dodatkowo kategorie
przedsiębiorców, przede wszystkim na użytek przyjętych rozwiązań prawnych (m.in.
mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy etc.)16. Z uwagi na intensywne uczestnictwo
przedsiębiorców we wszystkich sferach gospodarki krajowej również w innych aktach
prawnych podjęto się jego zdefiniowania. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przedsiębiorcą jest osoba prowadząca
w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej “działalnością gospodarczą”17. Ustawodawca wobec tego zaliczył do katalogu
wyłącznie podmioty będące uczestnikami rynku działających w warunkach konkurencyjnych18. Definicja przedsiębiorcy zawarta została również zawarta w art. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji19: Przedsiębiorcami,
w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. W doktrynie przyjmuje się
ponadto, iż bycie przedsiębiorcą następuje w momencie podjęcia pierwszych kroków
zmierzających do wykonywania działalności, natomiast możliwość jej wykonywania
następuje po uzyskaniu wpisu do CEIDG lub KRS20. Ustawa o partnerstwie publiczno15. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi
zmianami.
16. Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców, VIII kadencja, druk sejm. nr 2051, s. 62, http://
orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9E761CF9B6B03CBCC12581E10059DD88/%24File/2051.pdf,
pobrano 05.05.2020 r. Zob. A. Pietrzak, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019, s. 40.
17. Zob. art. 3 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 286.
18. W. Gierszewski, Skarb Państwa jako uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy, https://
sip.lex.pl/#/publication/151289863/gierszewski-wojciech-skarb-panstwa-jako-uprawniony-do-prawa-ochronnego-na-znak-towarowy?cm=URELATIONS, pobrano 05.05.2020 r.
19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1010 z późniejszymi zmianami.
20. R. Blicharz, M. Pawełczyk, Przedsiębiorca, czyli kto?, https://sip.lex.pl/#/publication/151037772/
blicharz-rafal-pawelczyk-miroslaw-przedsiebiorca-czyli-kto?cm=URELATIONS, pobrano
05.05.2020 r.
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-prywatnym określa partnera prywatnego również jako przedsiębiorcę zagranicznego.
Obowiązująca definicja tego pojęcia zawarta została w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.
o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej21. Przez przedsiębiorcę zagranicznego rozumie się osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą
za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą.
W przypadku, gdy ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziały,
jak również przedstawicielstwa. Rozpoczęcie działalności podmiotu może nastąpić
wówczas po uzyskaniu wpisu do KRS22.

Rozwiązania unijne w zakresie wyboru partnera prywatnego
W szerokim rozumieniu stosowanym w regulacjach wspólnotowych partnerstwo
publiczno-prywatne definiowane jest jako forma współpracy sektora publicznego
z prywatnym w celu świadczenia określonych usług lub realizacji przedsięwzięć.
Główne założenie stanowi możliwość realizacji powierzonych zadań w sposób lepszy
niż „druga strona”23. Próby ustanowienia mechanizmów dotyczących procedury
wyboru partnera prywatnego podejmowane były niejednokrotnie z ramienia Komisji
Wspólnot Europejskich. Jednym z pierwszych dokumentów w tym zakresie był Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji. Treść dokumentu wskazywała wówczas na potrzebę uregulowania procedur
partnerstwa publiczno-prywatnego za pomocą aktu prawa wtórnego24. Wówczas
21. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U.
z 2019 r., poz. 1079.
22. https://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/partnerstwo-publiczno-prywatne/2703236,Umowa-o-part-nerstwie -publicznoprywatnym.html, pobrano 05.05.2020 r.
23. http://ippp.pl/strona/partnerstwo-publiczno-prywatne-ppp, pobrano 05.05.2020 r.
24. Dotychczasowe unormowania zawarte w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską okazały
się w opinii Komisji zbyt ogólne, Wprowadzenie odpowiedniego aktu prawa wtórnego mogłoby
wówczas poprawić ochronę oferentów poprzez objęcie prawodawstwem wspólnotowym, m.in.
umożliwiając stosowanie środków odwoławczych w postępowaniu. Zob. Komunikat Komisji
dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz
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na gruncie prawa krajowego zaczęła obowiązywać pierwsza ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 r.25 Zasady oraz tryb wyboru partnera
prywatnego oparte zostały wyłącznie na przepisach obowiązującego PZP.Dwa lata
później została podjęta przez Parlament Europejski Rezolucja w sprawie partnerstw
publiczno-prywatnych oraz zamówień publicznych i koncesji. Stanowisko zawarte
w dokumencie wskazywało na brak potrzeby otwarcia dyrektyw zamówieniowych dla
potrzeb partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również wdrażania osobnych rozwiązań. Instytucje Wspólnoty upatrywały wówczas konieczność uregulowania kwestii
koncesji oraz zapewnienia uczestnictwa jednostek samorządowych i uwzględnienia
ich potrzeb przy tworzeniu przyszłych regulacji26. Ponadto, Parlament zaznaczył
konieczność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze partnera
prywatnego podkreślając znaczenie zasady przejrzystości w wydatkowaniu środków
publicznych27. Procedura wyboru partnera, zdaniem Parlamentu Europejskiego,
powinna zostać z czasem poszerzona o możliwość wdrożenia i stosowania przepisów
o koncesji, jednak o wyborze procedury powinien ostatecznie decydować sektor
publiczny w oparciu o charakter planowanego przedsięwzięcia oraz z zachowaniem
braku dyskryminacji oferentów. Rozwiązania prawne dotyczące procedury wyboru
partnera nakreślano w kolejnych latach w sposób sporadyczny przez instytucje europejskie. Jednym z nich była Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja
2010 r. w sprawie zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Treść
dokumentu wskazywała państwom członkowskim w pkt 15., aby wybór partnera
w każdym przypadku następował w drodze publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
procedury zapewniającej transparentność w wydatkowaniu funduszy oraz wymagań

Komitetu Regionów w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego
dotyczącego zamówień publicznych i koncesji, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52005DC0569&from=pl, pobrano 05.05.2020 r.
25. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 r. Dz. U. nr 169, poz. 1420
z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym
z 2005 r.
26. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa
wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, 2006/2043 (INI), https://www.
ppp.gov.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/Rezolucja-PE-w-sprawie-PPP-240111.pdf, pobrano
05.05.2020 r.
27. Tamże.
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niezbędnych z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia28. Dokument zwracał ponadto
uwagę na znaczenie instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego i korzyści z niego
płynących w dobie kryzysu. Istotnym krokiem w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu unijnym było przyjęcie w lutym 2014 r. trzech dyrektyw
regulujących w znaczącym zakresie procedurę wyboru partnera prywatnego. Na mocy
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie udzielania koncesji ukazany został problem polegania na zdolności innych
podmiotów – szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorców29. Przepis
nie dopuszcza zatem w postępowaniu o wyłonienie partnera prywatnego wyłączania
możliwości korzystania z potencjału innych podmiotów, lecz umożliwia wykazanie, że
będzie on dysponował jedynie ich niezbędnymi zasobami. Na tę okoliczność przyjęto,
iż dokumentem stanowiącym potwierdzenie okoliczności na potrzeby postępowania
powinno być stosowne oświadczenie o zobowiązaniu tychże podmiotów30. Podobnie
skonstruowane zostały uregulowania odnoszące się do sytuacji, gdy wybór partnera
prywatnego następuje w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych – zarówno
dla zamawiających klasycznych, jak również sektorowych. Art. 63 ust 1 Dyrektywy
2014/24/UE wskazuje ponadto, aby zamawiający ustalił również czy podmiot, na
którym będzie polegał partner prywatny spełniał określone w niniejszych regulacjach
kryteria kwalifikacji i aby nie istniały wobec niego podstawy do wykluczenia31.

28. Mowa tu o wymaganiach finansowych, technicznych, operacyjnych i administracyjno-technicznych, Dz.U.UE.C.2011.161E.38, https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0173+0+DOC+XML+V0//PL, pobrano 05.05.2020 r.
29. Dyrektywa 2014/23/UE, Dz. Urz. UE L 94/1 z dnia 28.03.2014 r,– zwana również dyrektywą
koncesyjną – jest pierwszym aktem prawa wtórnego Unii Europejskiej regulującej w tak szeroki
sposób odrębne i rozbudowane zasady dla koncesji na roboty budowlane oraz dla koncesji na
usługi. Poprzednio obowiązujące regulacje były na tyle ogólne, że wśród uczestników rynku
zamówień publicznych nawet definicja koncesji budziła wątpliwości. M. Prętnicki, Zamówienia
według uukrbu, „Monitor Zamówień Publicznych” 148/2017, s. 18.
30. Zob. art. 38 ust. 2 Dyrektywy 2014/23/UE.
31. Dyrektywa 2014/24/UE, Dz. Urz. UE L 94/65 z dnia 28.03.2014 r. W odniesieniu do zamówień
sektorowych zob. art. 79 Dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca
dyrektywę 2004/17/WE, Dz. Urz. UE 94/243 z dnia 28.03.2014.
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Rozwiązania krajowe w zakresie wyboru partnera prywatnego
Ścieżka dojścia do wyłonienia partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga, aby w pierwszej kolejności zostały określone potrzeby sektora publicznego w zakresie przypisanych mu ustawowo zadań. Świadczenie usług
publicznych w tak innowacyjnym i zaawansowanym projekcie może być bowiem
ryzykowne ekonomicznie bez oszacowania możliwych zasobów ekonomicznych oraz
ludzkich – niezbędnych do przygotowania projektu oraz do jego wdrożenia. Duże
znaczenie ma w tym względzie cykl życia projektu, który cechuje długoterminowość
sięgająca w niektórych przypadkach około 30 lat32. To m.in. dlatego procedura wyboru
partnera prywatnego poprzedzona zostaje identyfikacją potrzeb sektora prywatnego
i w praktyce trwa około 1–2 miesiące33. Ponadto, ze względu na złożoność, wysokie
nakłady inwestycyjne oraz długi cykl życia przedsięwzięcia zamawiający korzystają
również z fachowej pomocy doradców, którzy opracowują dokładne analizy projektów.
Wyłonienie tychże osób w drodze zamówienia publicznego, a następnie opracowanie
przedmiotowej analizy wiąże się z kolejnym przesunięciem terminu wyboru partnera – według danych Fundacji Centrum PPP – nawet do roku czasu34. Z punktu
widzenia celu jaki przyświeca pozyskaniu tej niezbędnej wiedzy termin ten nie stanowi przeszkody, lecz nakreśla instytucjom zamawiającym wybór kierunku realizacji
projektu – w formie tradycyjnej lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Użyte w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym odwołanie do stosowania
przepisów ustaw o koncesji na roboty budowlane lub usługi bądź ustawy Prawo
zamówień publicznych sprawiają wątpliwości w zakresie przesłanek do zastosowania
odpowiedniej procedury. Dodatkowo, z dniem 17 lipca 2010 r. na mocy art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, do art. 4 dodano jeszcze ustęp 3, umożliwiający dokonanie wyboru partnera
prywatnego z pominięciem przepisów wcześniej wspomnianych regulacji35. W tym
32. Do grona tak długoterminowych projektów zalicza się m.in. rozpoczęty od 2016 r. projekt pn.
„Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie”. https://www.ppp.gov.pl/budowa-i-eksploatacja-oczyszczalni-sciekow-w-mlawie-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego-/ pobrano
06.05.2020 r.
33. Partnerstwo publiczno-prywatne. Miniprzewodnik dla instytucji publicznych, https://rpo.lodzkie.
pl/images-/2017/PPP/Miniprzewodnik_ppp.pdf, pobrano 06.05.2020 r.
34. Tamże.
35. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2410 z późniejszymi zmianami.
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przypadku zastosowanie znajdują zasady powszechnie stosowane przy wydatkowaniu środków publicznych, m.in. zasady przejrzystości, równego traktowania oraz
zachowania uczciwej konkurencji36. Wniesienie przez partnera publicznego wkładu
własnego w postaci nieruchomości obliguje również do stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami37. Procedura wyboru
partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia jest – podobnie jak odpowiednie przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – jednym
z najbardziej odpowiedzialnych etapów. Rzutuje ona bowiem na przyszłości całego
projektu, współpracy stron oraz zarządzania umową. Z uwagi na stawiane wymagania
unijne oraz zapisy art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do wyboru
partnera prywatnego najczęściej stosowane są przepisy ustawy o koncesji na roboty
budowlane lub usługi. Szczególnie często ma ona zastosowanie w przypadku budowy
obiektów, w związku z czym krajowy ustawodawca umożliwił korzystanie z niej na
potrzeby budowy dróg i autostrad38. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym zastosowanie przepisów ustawy o koncesji uwarunkowane jest
modelem wynagrodzenia partnera prywatnego. Przesłanką zastosowania procedury
z ust. 1 jest pobieranie pożytków z przedmiotu partnerstwa, jak również pobieranie
pożytków wraz z zapłatą części wynagrodzenia. Dopłaty podmiotu publicznego z tytułu świadczonych usług nie mogą w tym przypadku przekroczyć połowy wartości
ogólnego wynagrodzenia partnera prywatnego. Regulacja nie budzi wątpliwości interpretacyjnych w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego w ramach
przedsięwzięcia jest prawo do pobierania pożytków. W praktyce mogą to być różnego
rodzaju opłaty, m.in. za korzystanie ze świadczonych usług, za wjazd na parking, za

36. Zasady te stosowane są ponadto przy dokonywaniu wydatków ze środków publicznych, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, tj. art. 44 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
869 z późniejszymi zmianami.
37. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65. Zob. M. Mączyński (red.), M. Stec (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich
w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012, s. 147–148.
38. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zadania w zakresie
budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych mogą być realizowane na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawie o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470.
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utylizację odpadów, zaopatrywanie wodociągu, odprowadzanie ścieków itp39. Strony umowy mogą sobie pozwolić na taką formę wynagrodzenia jedynie wtedy, gdy
przedsięwzięcie posiada wystarczający stopień komercyjności a działalność partnera
jest na tyle rentowna, że przynosi zysk oraz całkowity zwrot poniesionych nakładów40. Literalne brzmienie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wskazuje
w rozdziale II momentu, w którym instytucja sektora publicznego powinna określić
źródło wynagradzania partnera prywatnego. Analizując konstrukcję ustawy, m.in.
art. 5 stanowiący o konieczności zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych41
– Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej – w przypadku gdy wartość zamówienia
przekracza progi unijne – oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego
należy dojść do wniosku, że forma wynagrodzenia powinna być wówczas znana.
Uzyskanie statusu partnera prywatnego wiąże się bowiem z dostępem do informacji
dotyczących procedur oraz planów instytucji sektora publicznego42.
Przesłanki dotyczące formy wynagrodzenia – a w raz z nimi stosowania odpowiedniej regulacji do wyboru partnera prywatnego – nakazują, aby w przypadku
ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane korzystać z zapisów rozdziału II
i III ustawy. Rozszerzenie stosowania tychże regulacji wynika m.in. z wymogów
prawa unijnego, o których mowa w poprzedniej części pracy. Formuła partnerstwa
publiczno-prywatnego nie została bowiem wyróżniona na tle prawodawstwa europejskiego jako osobno uregulowany byt prawny. Ponadto, redakcja art. 4 ust. 1

39. Katalog opłat jakie mogą zostać ustanowione w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego
jest otwarty i uzależniony od przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zob. B. Korbus,
T. Srokosz, M. Wawrzyniak, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010, s. 45.
40. M. Mączyński (red.), M. Stec (red.), Partycypacja…, s. 149.
41. Kwoty te reguluje obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia
2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Wyrażone w złotych równowartości kwot euro zostały zróżnicowane w niniejszym rozporządzeniu ze względu na kryterium
podmiotowe – w odniesieniu do dostaw i usług. W przypadku robót budowlanych publikacja
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, jeżeli
jego wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 5 350 000 euro.
42. M. Lamch-Rejowska, Ł. Laszczyński, Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla
zamawiających i wykonawców, Warszawa 2012, s. 306–307.
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ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wyklucza stosowania pozostałych
zapisów regulacji koncesyjnej, jednakże nie wszystkich z uwagi na fakt, że ustawa
o partnerstwie publiczno-prywatnym również reguluje pewne kwestie43. Chodzi
tu m.in. o środki ochrony prawnej, które uregulowano wyłącznie w ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi. Przemawia za tym zarówno wykładnia systemowa, jak i funkcjonalna art. 4
ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym44.
Zupełnie odmiennie ukształtowana została formuła wyboru partnera prywatnego
w art. 4 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przesłanki zastosowania
PZP zachodzą bowiem w sytuacji, gdy model wynagrodzenia partnera prywatnego
stanowi prawo do pobierania pożytków oraz zapłata wynagrodzenia przez podmiot
publiczny w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości umowy. Stosowanie ustawy
PZP dopuszczalne jest również wtedy, gdy wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi również zapłata podmiotu publicznego całkowitego wynagrodzenia umowy.
Obowiązująca regulacja z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego nie reguluje
– w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2005 r. – trybów w jakich można dokonywać wyboru partnera
prywatnego. Zmiana w regulacji nastąpiła bowiem w wyniku zmian w prawie wspólnotowym oraz w wyniku ukształtowanej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej45.
Procedura wyboru partnera prywatnego przy zastosowaniu PZP wydaje się być
bardziej złożona i precyzyjna, jednak w pewnych okolicznościach mniej przydatna
i nie znajdująca w pełni zastosowania. Otóż jedną z podstawowych zasad wyrażonych
w PZP jest zasada prymatu trybów konkurencyjnych, tj. przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. W odniesieniu do partnerstwa publiczno-prywatnego znajdują one zastosowanie, gdy wynagrodzenie partnera prywatnego składa się
w 100% z zapłaty sumy pieniężnej przez zamawiającego. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy w skład wynagrodzenia partnera prywatnego wchodzi również
43. Należą do nich m.in. kryteria oceny ofert, obowiązki publikacyjne, elementy umowy itd. Dz. U.
2020, poz. 711.
44. B. Korbus, T. Srokosz, M. Wawrzyniak, Partnerstwo…, s. 89. Zob. https://www.uzp.gov.pl/__data/
assets/ pdf_file/0017/24713/Partnerstwo_publiczno_prywatne.pdf, pobrano 07.05.2020 r.
45. Zob. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 stycznia 2005 r., C-84-03
Komisja Wspólnot Europejskich vs Królestwo Hiszpanii, Lex nr 215621.
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prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy. Przygotowanie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w której zostanie zawarta w/w forma wynagrodzenia może doprowadzić do sytuacji, w której żaden oferent nie będzie zainteresowany zamówieniem. Przyjmuje się, że tryby: dialogu konkurencyjnego, negocjacji
z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę
oraz licytacji elektronicznej są lepszymi rozwiązaniami w nawiązywaniu współpracy
z podmiotami prywatnymi46. Z punktu widzenia konstrukcji regulacji zamówieniowej
należy przyjąć, że zastosowanie przy wyborze partnera prywatnego znajdą przepisy
działu II ustawy, jednak nie należy zapominać o stosowaniu ich z uwzględnieniem
przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, m.in. art. 5 i art. 6 ustawy47.
Należy również mieć na uwadze fakt, iż w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera
prywatnego jest zapłata sumy pieniężnej poniżej 50% wartości umownej dopuszczalne
jest przeprowadzenie postępowania z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis
art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym charakteryzowany jest jako norma
względnie obowiązująca, wobec czego zastosowanie procedury zapewniającej konkurencyjność i transparentność nie będzie stanowić rażącego naruszenia prawa48.
Dyspozytywny charakter dopuszcza stosowanie procedury z art. 4 ust. 2 w przypadku,
gdy właściwą okazuje się procedura z art. 4 ust. 1. Wprowadzony w 2010 r. przepis art.
4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczy przypadków, do których
zastosowania nie mają przepisy wcześniej omawianych regulacji. Zastosowanie ust.
3 następuje bowiem tylko do tych postępowań, które są wyłączone podmiotowo ze
stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi. Należą do nich:
– zamówienia w sektorze telekomunikacyjnym (art. 4 pkt 10 p.z.p., art. 4 ust. 1
pkt 2 u.u.k.r.b.u.);
– zamówienia podmiotów, które nie spełniają ustawowych kryteriów „zamawiających” lub „koncesjodawców”, m.in. Policja, Wojsko Polskie, Państwowa Straż
Pożarna, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
– umów, których przedmiotem jest powierzenie wykonywania zadań z zakresu
gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotowi
prywatnemu wobec braku przesłanek do stosowania ustawy PZP, ustawy o part46. M. Mączyński (red.), M. Stec (red.), Patrycypacja…, s. 149.
47. M. Lamch-Rejowska, Ł. Laszczyński, Prawo…, s. 308.
48. M. Mączyński (red.), M. Stec (red.), Patrycypacja…, s. 150.
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nerstwie publiczno-prywatnym, o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie49;
– umowy spółki mieszanej, w której spółka nie będzie ani zarządzać, ani utrzymywać składnika majątkowego, wobec czego nie zaistnieje definicyjna przesłanka
przedsięwzięcia partnerskiego z art. 2 pkt 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybór partnera w postępowaniu, do którego nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi następuje wówczas w oparciu o przesłanki z art.
4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Kryteria zawarte w tym
przepisie nie odbiegają znacząco od tych z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust 2, wobec czego
zamawiający zobowiązani są jedynie uwzględnić przy wyborze inne warunki
postawione w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym m.in. obowiązek publikacyjny i kryteria oceny ofert. Warunek z art. 4 ust. 3 ustawy zostanie również
spełniony przy zastosowaniu procedury z art. 4 ust. 1 lub art. 4 ust. 2. Zasadne
będzie również przeprowadzenie postępowania w oparciu o tryb konkurencyjny
wraz z publicznym ogłoszeniem ofert gwarantującym jawność w wydatkowaniu
środków publicznych50.

Podsumowanie
Występowanie trzech różnych form wyboru partnera prywatnego w krajowym systemie partnerstwa publiczno-prywatnego na pierwszy rzut oka stwarza wątpliwości
interpretacyjne. Zastosowanie odpowiedniej procedury jest istotne z punktu widzenia osiągnięcia efektu w postaci odpowiedniego wyboru partnera prywatnego.
Zaprezentowana w opracowaniu analiza ukazuje jednak, że zastosowanie procedur gwarantujących rzetelną weryfikację ofert wykonawców oraz transparentność
w wydatkowaniu finansów publicznych stanowi ważniejszy element postępowania.
Dyspozytywny charakter art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest tego
dowodem. Regulacja prawna, która jednak nasuwa wiele wątpliwości przyczyniła się
do słabej popularyzacji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz realizacji
zadań publicznych w tej formule.
49. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst
jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 688z późniejszymi zmianami.
50. B. Korbus, T. Srokosz, M. Wawrzyniak, Partnerstwo…, s. 90.

148

Damian Stępień

Streszczenie
Procedura wyboru partnera prywatnego przy realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmów współpracy jednostek sektora finansów publicznych z podmiotami prywatnymi na gruncie ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym. W artykule omówiono między innymi genezę
rozwiązań prawnych na szczeblu unijnym, jak również praktyczne aspekty możliwych
do zastosowania mechanizmów. Problem wysokich nakładów inwestycyjnych przy
realizacji projektów rządowych i samorządowych w poszczególnych krajach Unii
Europejskiej doprowadził do opracowania – pokrewnej, aczkolwiek odmiennej od
tradycyjnych zamówień publicznych – procedury współpracy „pierwszego sektora”
z „drugim sektorem” gospodarki rynkowej. Możliwość obustronnego podziału zadań i ryzyk znalazło w Polsce zastosowanie, szczególnie przy wieloletnich zadaniach
inwestycyjnych. Problem omawiany w artykule jest o tyle ciekawy, że mimo kompleksowości rozwiązań prawnych niewiele jednostek administracji publicznej decyduje
się na stosowanie tychże procedur.
Słowa kluczowe: partner prywatny, wybór, rozwiązania prawne, procedura.

Summary
The procedure of selecting a private partner in the implementation of public tasks
based on the Act on public-private partnership
The purpose of this article is to present the mechanisms of cooperation between public
finance sector and private entities on the basis of the public-private partnership law.
The article discusses, among others the genesis of legal solutions at the EU rung, as
well as the practical aspects of possible mechanisms. The problem of high investment
expenditure in the implementation of government projects and local governments in
individual countries of the European Union led to the development of – a similar, but
different from traditional public procurement – procedure of cooperation between
the “first sector” and the “second sector” of the market economy. The possibility of
a mutual division of tasks and risks has found application in Poland, especially in the
case of long-term investment tasks. The problem discussed in the article is interesting
because, despite the complexity of legal solutions, few public administration units
decide to apply these procedures.
Keywords: private partner, selection, legal solutions, procedure.
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http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9E761CF9B6B03CBCC12581E10059DD88/
% 24File/2051.pdf, pobrano 05.05.2020 r.
– Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] T. Rabska, J.
Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1978.
– Udzielenie koncesji na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrywania w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo, http://kiszkowo.
nowoczesnagmina.pl/?a=5342, pobrano 04.05.2020 r.
– Wymagania finansowe, techniczne, operacyjne i administracyjno-techniczne, Dz.U.UE.C.2011.161E.38, https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0173+0+DOC+XML+V0//PL, pobrano 05.05.2020 r.
Wykaz aktów prawnych
– 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 94/243.
– 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 94/65.
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie udzielania koncesji, Dz. Urz. UE L 94/1.
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– Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych
oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, 2006/2043
(INI), https://www.ppp.gov.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/Rezolucja-PE-w-sprawie-PPP-240111.pdf, pobrano 05.05.2020 r.
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019.
– Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2019 r., poz. 1292.
– Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1291
z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2019 r., poz. 1079 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1528 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2410 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 711.
– Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. nr 169,
poz. 1420 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późniejszymi
zmianami.
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r., poz. 505 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 15 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 286 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami.
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– Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 713.
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 470 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity z Dz. U. 2019 r.
poz. 1145 z późniejszymi zmianami.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych, Dz. U. 2019, poz. 2453.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Dz. U. 2019, poz. 2450.
Orzecznictwo
– Wyrok TSUE z dnia 13 stycznia 2005 roku, C-84-03, Lex nr 215621.
– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., VI ACa 1083/08,
Apel.-W-wa 2009/4/38.

Nauczyciel w szkole – realne i spekulatywne
oczekiwania w świetle procedur, wytycznych
i nadinterpretacji prawnych
Dorota Janułajtys1, Piotr Zalewski2

Wstęp
W ostatnim dziesięcioleciu powstało mnóstwo publikacji opisujących obraz nauczyciela, który ma w obowiązku pozostawać jako twórczy i kreatywny pasjonata, pracujący z oddaniem, w poczuciu etyki i misji z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi. Wielu
autorów pisze głównie jaki „powinien” czy „musi być” nauczyciel, nie mając świadomości w jakich realiach osadzona jest polska szkoła oraz jak skonstruowane są zapisy
prawne czy system zarządzania oświatą. Problemy narastają a wymagania społeczne
wobec nauczycieli są coraz wyższe, bo przecież to właśnie nauczyciel jest zobowiązany do bycia „misjonarzem oświaty”. Nie byłoby w tej materii nic zaskakującego, bo
niewątpliwie zawód nauczyciela jest wyjątkowy i sami nauczyciele są tego świadomi,
gdyby nie fakt, że wymagania są ogromne a systemowa wydolność – niska. Obecnie
wprowadzane są stopniowe zmiany w obszarze samego systemu oświaty w Polsce,
jednakże proces jest powolny i ukazuje nadal wiele niedoszacowań. W całej sytuacji,
natomiast, należałoby wyraźnie podkreślić, że nauczyciele to właśnie ta nieliczna
część społeczeństwa, która nieustannie się dokształca – biorąc pod uwagę zarówno
studia jak i kursy kwalifikacyjne, doskonalące czy konferencje naukowe i metodyczne.
Ciągła edukacja jest wpisana w zawód i obecnie wymagana przez nadzór, ze względu
na stale ewaluującą i zmieniającą się rzeczywistość psychospołeczną. Ważne jest to,
że zmieniają się standardy kształcenia nauczycieli (w podstawie) i studia nauczycielskie zaczynają być oparte o wysokie wymagania uzyskiwanych efektów kształcenia.
Oczekiwania społeczeństwa wobec nauczycieli są wysokie i zdecydowana większość
z nich jest spełniana, chociażby ze względu na poziom wykształcenia, posiadane
umiejętności, kompetencje czy wiedzę. Co więc nie współgra w odbiorze nauczyciela
we współczesnych realiach polskich? Czy przypadkiem nie jest tak, że część społeczeństwa – bez względu na wykształcenie, ewentualny kierunek specjalizacji czy wykonywany zawód – czuje się nauczycielem, lekarzem, policjantem, prawnikiem – i „wie
1. Dr Dorota Janułajtys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2. Dr Piotr Zalewski, adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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lepiej”, nie będąc specjalistą w danej dziedzinie? Odpowiedzi jest mnóstwo, warto
jednakże zapoznać się z faktami wyraźnie dookreślającymi realia zawodu nauczyciela.
Niezwykle istotnym czynnikiem w oświacie jest kształtowanie osobowości człowieka
w procesie nauczania i wychowania. To na nauczycielach spoczywa znacząca odpowiedzialność za nowe pokolenia. Presja na adekwatność pracy szkoły, względem realnych
i nierealnych oczekiwań jest więc wysoka. Należy tu jednak podkreślić, z całą surową
stanowczością to, że największy wpływ wychowawczy (i w pewnym sensie dydaktyczny
– jednak w niższym zakresie) mają rodzice i opiekunowie dzieci, co często jest pomijane
w rozważaniach o nauczycielu i jego roli. Zawód nauczyciela postrzegany jest głównie
poprzez cechy jego osobowości, posiadaną wiedzę przedmiotową oraz umiejętności
pedagogiczne. Na przestrzeni lat zmienił się pedeutologiczny priorytet i znaczenie
tych wytycznych3. Zmieniła się również polityka oświatowa, która wskazuje na standardowe aspekty działania jak: zasady organizacji systemu nauczania i wychowania,
fundamenty materialne i ekonomiczne oraz system zarządzania instytucjami oświatowym4, ale również zwraca uwagę na poszerzoną działalność o teoretyczne podstawy
działalności w obszarze oświaty i wychowania5. Dążenie do uzdrowienia oświaty jest
długotrwałym procesem, a zmiany będą widoczne dopiero w generacyjnym ujęciu.
Ważna jest współpraca środowiska praktyków z naukowcami oraz zwrócenie szczególnej uwagi na predyspozycje nauczyciela, gdyż nie każdy może i powinien wykonywać
tak odpowiedzialny zawód. Niemniej wyraźnie rysuje się tu tendencja do posiadania,
w pierwszym rzędzie, pewnych predyspozycji osobowościowych i etycznych połączonych z wiedzą – dających łącznie przestrzeń do zawodowej niezależności nauczyciela.
Dużą przeszkodą, w sprawowaniu realnej roli nauczyciela, wychowawcy, pedagoga/
terapeuty, psychologa – jest ogromna ilość tworzonej dokumentacji, procedur, wytycznych, dodatkowych powinności i raportów, dotyczących każdego, najmniejszego
działania prowadzonego w szkole. Idąc tym torem myślowym, czy o nauczycieluspecjaliście mają świadczyć ilości sporządzonej dokumentacji, czy też efekty jego
specjalistycznej pracy? Budowanie społecznego zaufania opartego na rzetelnej wiedzy,
szacunku do zawodu nauczyciela, przebudowanie systemu oświaty, ograniczenie
biurokratycznych zapędów oraz zwiększenie nakładów finansowych – to obecnie
jedyna słuszna droga do istotnych, głębokich i trwałych zmian.
3. S. Kowal, Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela, Kraków 2004, s. 120–121.
4. Encyklopedia powszechna, t. 22, Warszawa 2009.
5. D. Dziewulak, Polityka oświatowa wspólnoty europejskiej, Warszawa 1995, s. 8.
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Nauczyciel w szkole – etos zawodu w ujęciu realnych
i nierealnych oczekiwaniach
Kwestia powołania nauczyciela i jego rola społeczna są nieustannym źródłem poszukiwań. Odnosząc się do etosu (gr. étos– zwyczaj, obyczaj) jako zbioru norm, wartości
i zasad powszechnie uznawanych i przyswajanych przez daną społeczność oraz regulujących zachowanie6, to widoczny jest problem z postrzeganiem nauczyciela jako
specjalisty i mentora. Niewątpliwie szkoła, i wpisany w nią zawód nauczyciela, często
widziane są poprzez pryzmat rodziców, uczniów, pracowników innych branż, którym
wydaje się co i jak „powinien” robić nauczyciel. Roszczenia oparte są o indywidualne
doświadczenia a wnioski często krzywdzące, wysuwane z perspektywy pojedynczego
opiekuna czy ucznia. Mimo tej wiedzy w ciągu ostatnich lat wyraźnie uległa zmianie
społeczna ocena osoby i roli nauczyciela7 biorąc pod uwagę jej pejoratywny wymiar.
Rzeczowe argumenty środowiska nauczycielskiego, sugerujące źródło problemu, nie
trafiają do opinii publicznej. Nadal dąży się do ustalenia ideału nauczyciela, a nie
zmiany samej organizacji oświaty.
Pedeutologia, jako subdyscyplina pedagogiki zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi nauczyciela8 wprowadziła wiele zmian opartych o dorobek naukowy wielu pokoleń w obszarze aksjologii i deontologii. Na uwagę zasługują tendencje pedagogiczne,
tworzone głównie na podstawie koncepcji kształcenia i wychowania przełomu XIX
i XX wieku. To wówczas w Europie powstały nowe pomysły dotyczące nauczyciela,
jego roli w wychowaniu i nauczaniu które w niedługim czasie zyskały popularność
jako: „nowe wychowanie” czy „nowa szkoła”9. To głównie dzięki nowym tendencjom
zaczęto postrzegać nauczyciela w bardzo szerokim ujęciu, zwiększając przestrzeń
kompetencyjną i nakładając nowe obowiązki. Dlatego warto uściślić, i dostrzec fakt,
że społeczna potrzeba rozwoju zawodowego współczesnego nauczyciela jest tylko
częścią adaptacji i unowocześnienia systemu oświatowego – nie jego całością. Na
całokształt zmian musi nakładać się, przede wszystkim, zmiana systemu oświaty
(a przynajmniej jego gruntowna przebudowa).

6. Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2019.
7. P. Mazur, Zawód nauczyciela w ciągu dziejów, Chełm 2015, s. 5.
8. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 308–309.
9. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001, s. 172; P. Mazur, Zarys historii
szkoły, Kielce-Myślenice 2012.
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O społecznej roli nauczyciela w świetle teorii roli indywidualnej D. J. Levinsona
pisał K. Rubacha10 wskazując, że na postrzeganie nauczyciela największy wpływ ma
rozróżnienie jednostki i społeczeństwa. Tylko rozdzielenie postrzegania roli w tym
aspekcie pozwala na zrozumienie sposobu jej pełnienia przez nauczyciela. Stąd rola
indywidualna (nauczyciela) staje się wypadkową społecznych oczekiwań pełnienia tej
kreacji, z uwzględnieniem wszelkich nakazów, zakazów, wytycznych oraz norm regulujących zachowanie11. Idąc tym torem, nauczyciele muszą wypełniać oczekiwania
(niejako wpisane w rolę), zewnętrznych decydentów począwszy od: uczniów, rodziców
i opiekunów, dyrekcji – bezpośrednich przełożonych, środowisk współpracujących
ze szkołami, ministerstwa, kuratoriów, wydziałów aż do typowych przepisów prawa
regulujących i kontrolujących pracę nauczyciela. Z jednej strony nauczyciele wypełniają obowiązki określone przez bezpośredniego przełożonego – dyrektora, z drugiej
muszą wywiązywać się z narzucanych przez zewnętrzne środowisko (np. rodziców,
czy instytucji współpracujących) powinności opiekuńczych, wychowawczych, często
interwencyjnych czy dydaktycznych.
Ponieważ oczekiwania tych grup są często sprzeczne, a ich heterogeniczność przekracza możliwości ujednolicenia i stosowania zasad, zaczyna pojawiać się kryzys roli
nauczyciela postrzegany poprzez konflikt niezgodnych oczekiwań. Warto wspomnieć,
że dylematy wokół roli nauczyciela obejmują również nieprecyzyjność określenia
roli – kiedy oczekiwania nie są wystarczające; niedostosowanie roli – która w tym
przypadku nie służy dobru społeczeństwa oraz nieadekwatne i nadmierne oczekiwania wobec roli – które przyczyniają się do ogromnego przeciążenia12. Dlatego,
odnosząc się do praktyki zawodu, współczesny nauczyciel jest obarczony mnóstwem
wyobrażeń, oczekiwań, powinności, które w ujęciu społecznym nie są uregulowane
i doprecyzowane. Brak wiedzy dotyczący technicznego i prawnego aspektu pracy daje
ogromną przestrzeń do manipulacji i nakładania na rolę coraz to nowych, wymyślnych i spekulatywnych oczekiwań. Szczególnie w dobie pandemii 2020 (Covid19)
środowiska zewnętrzne nakładają na nauczycieli tzw. „dopilnowanie” ucznia w pracy
zdalnej, odbywającej się z domu – ze szczególnym uwzględnieniem „wychowania
10. K. Rubacha, O społecznej roli nauczyciela w świetle teorii roli indywidualnej Levinsona, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” 2001, nr 4, s. 39–41.
11. Tamże.
12. B. J. Biddle, Współczesne tendencje w teorii roli, [w:] J. Szmatka, Elementy mikrosocjologii (wybór
tekstów), cz. II, Kraków 1992, s. 130–131.
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domowego i opieki”. Należałoby się jednak zastanowić, czy nie są tu przesuwane
granice interwencji? Jak głęboko i daleko może być przesunięta możliwość wglądu i interwencji szkolnej w proces socjalizacji czy funkcjonowania rodziny? Czy
wobec tego oczekiwania społeczne nie są abstrakcyjne? Istnieje jednak najbardziej
uzasadniona możliwość podjęcia takich działań – kiedy pojawia się uzasadnione
przypuszczenie, że dziecku dzieje się krzywda, doświadcza jakiejś formy przemocy,
nadużycia, znęcania czy zaniedbania.

Wybrane podstawy prawne pracy nauczyciela w szkole
Nauczyciel podejmując pracę w szkole jest zatrudniany w oparciu o akty prawne,
regulujące funkcjonowanie oświaty w polskim wymiarze. Podstawą jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej13, szczególnie Art. 70. Prawo do nauki, który wskazuje
obszar działalności nauczyciela. W szczególności zwraca się tu uwagę na powszechny
i równy dostęp do wykształcenia oraz obowiązek edukacyjny młodzieży do 18 roku
życia14. Z praktycznego punktu widzenia pracę nauczyciela reguluje jednak Ustawa
o systemie oświaty15, Ustawa o systemie informacji oświatowej16, Ustawa „Karta

13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Konstytucją RP.
14. Warto przytoczyć zapisy Art. 70. Konstytucji RP: „1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku
życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 2. Nauka
w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług
edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. 3. Rodzice mają wolność wyboru
dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu,
a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa. 4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.
W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla
uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa. 5. Zapewnia się autonomię
szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie.”
15. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327,
zwana dalej w skrócie: ustawą o systemie oświaty.
16. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o systemie informacji oświatowej, tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. nr 0, poz. 1942.
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Nauczyciela”17, oraz Ustawa o kulturze fizycznej18 i liczne rozporządzenia czy ustawy
dodatkowe. W ramach Ustawy o systemie oświaty, Art. 4. wskazuje, że: Nauczyciel
w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia19. Jest to bardzo szerokie ujęcie, dające możliwość „podpinania” różnych
dodatkowych obowiązków i wytycznych pod kompetencje nauczyciela. Podobnie jest
z Kartą Nauczyciela (Art. 6.), gdzie wyraźnie wskazano wielorakość wymagań, które
nie zostały ściśle dookreślone, szczególnie w obszarze dydaktycznym, opiekuńczym
i wychowawczym: Nauczyciel obowiązany jest20:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
Być może z powodu braku uściślenia kryteriów, obowiązki nauczyciela interpretowane są zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup, a zbyt szerokie spektrum daje
możliwość manipulacji. Wielu autorów pisząc o kompetencjach nauczycieli w Unii
Europejskiej wskazuje, między innymi:
– posługiwanie się różnorodnymi źródłami wiedzy w tym nowoczesnymi technologiami,

17. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215,
zwana dalej w skrócie: ustawą Karta Nauczyciela.
18. Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675.
19. Art. 4. ustawy o systemie oświaty.
20. Art. 6. ustawy Karta Nauczyciela.
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– współpraca z niejednorodnymi środowiskami, współtworzącymi szeroką przestrzeń oświatową (szkolną i pozaszkolną),
– efektywne budowanie, organizowanie i dysponowanie procesem kształcenia,
– współpraca ze społeczeństwem w ujęciu interśrodowiskowym i intraśrodowiskowym – na poziomie lokalnym, narodowym, europejskim, światowym czy
globalnym,
– korzystanie z możliwości swobodnego wyboru oraz podejmowania decyzji w całym obszarze edukacji21.
Przy okazji prawnej analizy pracy nauczyciela warto wspomnieć o Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego22. To w oparciu o zapisy rozporządzenia dyrektor placówki dokonuje analizy i oceny pracy nauczyciela, biorąc pod
uwagę działalność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć (opiekuńczych,
wychowawczych i dydaktycznych), zaangażowanie (w tym w zajęcia pozalekcyjne,
środowisko zewnętrzne i współpracę z rodzicami) oraz aktywność w doskonaleniu
zawodowym, rozwijaniu wszechstronności ucznia i utrzymaniu porządku pracy23.

21. M. Żytko, Kształcenie i doskonalenie nauczycieli, [w:] T. Szlendak (red.), Małe dziecko w Polsce.
Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa 2006, s. 91–100.
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów
i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu
i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Dz. U. z 2018 r., poz. 1133. Warto zauważyć, że §
2, pkt 8 Rozporządzenia dookreśla kryteria oceny nauczyciela: Dyrektor szkoły dokonuje oceny
pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:1) poprawność merytoryczną i metodyczną
prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji
innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach, 2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej
działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych
działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,
współpraca z rodzicami), 3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, 4) działania
nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego
możliwości i potrzeb, 5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu
lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
23. Tamże.
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Oczekiwania wobec nauczycieli narastają. Na przestrzeni lat powstały opracowania
oparte o dorobek europejskich i światowych myśli pedagogicznych, słusznie zmierzających do usystematyzowania oraz wprowadzenia niezbędnych zmian, typowych dla
przemian cywilizacyjnych. Polska jest w trakcie transpozycji, a przestrzenią najbardziej wymagającą przebudowy – jest sam system oświaty oraz jego funkcjonowanie.
Z kolei na sprawne działanie systemowe, co warto podkreślić, składają się: uwarunkowania historyczne, narodowe, demograficzne, ustrojowo-polityczne, ekonomiczne
i społeczne24. Ważne jest również odniesienie do polityki oświatowej państwa, którego
jednym z ważniejszych celów jest wyrównywanie szans edukacyjnych w różnorodnych
środowiskach oraz u ludzi na zmieniających się etapach rozwoju, a także szeroko
pojęta praca z uczniem zdolnym25. Być może konwertując, uszczegóławiając i uszczelniając system szkolnictwa będziemy mogli w przyszłości cieszyć się wysoką jakością
usług oświatowych wzorem niektórych krajów europejskich, azjatyckich czy Finlandii.

Możliwości stosowania prawa w różnych sytuacjach szkolnych
Ze względu na wielowymiarowość wymagań, nauczyciel w codziennej pracy wychowawczej boryka się z wieloma problemami umiejscowionymi w konkretnych
obszarach. Pod uwagę brane są tu środowiska pośrednio i bezpośrednio wpływające relacje szkolne i działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Są
to głównie cztery tradycyjne strefy działalności ucznia i nauczyciela z wyraźnym
wyodrębnieniem piątej – współczesnej sfery aktywności w przestrzeni wirtualnej:
– Środowisko szkolne – gdzie codziennie przebywa uczeń, nawiązując adekwatne
– bądź nieadekwatne, relacje interpersonalne. Ważna jest tu praca nad komunikacją i integracją grupy wychowawczej oraz środowiska szkolnego, sprzyjającego
procesowi socjalizacji szkolnej oraz działalności dydaktycznej i opiekuńczej.
– Środowisko rówieśnicze – obejmuje nie tylko ogół uczniów szkolnych, koneksje
klasowe, ale również znajomości „okołoszkolne”, czyli te, które uczniowie utrzymują ze względu na potrzebę przynależności i uznania.
– Środowisko rodzinne – jako naturalne miejsce przebywania ucznia jest podstawą
diagnozy i oceny funkcjonowania psychospołecznego. To poprzez pryzmat rodziny i jej metod wychowawczych uczeń często postrzega rzeczywistość szkolną.
24. Dziewulak D., Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 1994, s. 9.
25. W. Walkowska, Edukacja, [w:], L. Frąckiewicz (red.), Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych
problemów, Katowice 2002, s. 216.
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Nauczyciel – wychowawca czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu uspołeczniania ucznia mając na uwadze prawidłowo prosperującą rodzinę i jej zasady.
– Środowisko lokalne – obejmuje wszelkie współpracujące jednostki i podgrupy
społeczne, mające wpływ na funkcjonowanie zarówno ucznia, szkoły, nauczyciela
jak i rodziny. Obejmują, między innymi relacje sąsiedzkie, placówki pożytku
publicznego, organizacje oraz współpracujące instytucje, których priorytetowym
działaniem jest również pomoc, opieka i wsparcie.
– Środowisko wirtualne – które ujmuje wszelką działalność człowieka przeniesioną
do sfery życia online. W zakres aktywności wirtualnej wchodzą komunikatory,
platformy wiedzy i gry, filmy, wszelkie portale dające przestrzeń do porozumiewania się, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia biznesów o różnym podłożu
czy zakresie (itp.).
Wszystkie wymienione środowiska dają nieograniczone możliwości kontaktów,
ale również nadużyć, z którymi musi mierzyć się współczesna szkoła. Ze względu
na „przebodźcowanie” współczesnych dzieci i młodzieży nadmiarem informacji
z różnych środowisk, w tym z Internetu, istnieje coraz większe niebezpieczeństwo
pojawienia się nieadekwatnych zachowań, których korekcja leży głównie po stronie
szkoły, ale często ma wyraźne pochodzenie pozaszkolne. Oświata broniąc się przed
coraz to nowymi wymaganiami społecznymi i rolami (wynikającymi z postępu cywilizacyjnego oraz błędnego narzucania odpowiedzialności), tworzy różne procedury
zabezpieczające funkcjonowanie szkolne uczniów i nauczycieli. Przykładem może
być narzucanie nauczycielom odpowiedzialności za aktywność uczniów (bądź jej
brak) w lekcjach zdalnych, czy nadużywanie komunikatorów i gier komputerowych
w trakcie ich trwania. Brak wyraźnego rozdziału pomiędzy agresją w komunikacji
zdalnej przesyłanej z domu – i pracą w trakcie zajęć pod opieką zdalną nauczyciela,
znów rodzi wiele kontrowersji. Czy nauczyciel ma możliwość kontrolowania zdalnej
pracy ucznia, posługującego się technologią online w trakcie lekcji – ale nie w celu
podnoszenia jakości zajęć, tylko dokonując w tym czasie przestępstwa? Pojawia się tu
znów pytanie o granice kontroli szkolnej i odpowiedzialności domowej. Jest mnóstwo
pytań bez odpowiedzi, a problemów przybywa, szczególnie w dobie nauki zdalnej.
Kolejnym problemem są procedury bezpieczeństwa, rozbudowywane w oparciu
np. o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe26. Warto tu zwrócić uwagę
26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zwana
dalej w skrócie: Prawem oświatowym.
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na szczególnie nadużywany art. 10 ust. 1 pkt. 1 Prawa oświatowego, mówiący o zapewnieniu warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki27. W oparciu tylko o ten zapis Wydziały
Edukacji żądają od dyrektorów szkół tworzenia mnóstwa procedur, których ilość
świadczy o faktycznym zjawisku „patologii zabezpieczeń” i nadinterpretacji prawa.
Urzędy nie ujednolicają procedur (przecież szkoły muszą działać w oparciu o te same
wytyczne – charakterystyczne dla danego typu szkoły) – stąd szkoły chcąc wypełnić
„obowiązek” i nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności – opracowują nowe
wytyczne, włącznie z interwencją kryzysową. Konsekwencją są ogromne ilości dokumentów, których wartość praktyczna jest znikoma.

27. Prawo oświatowe. Warto zauważyć, że zapis artykułu może mieć bardzo szerokie zastosowanie
i dawać możliwość nadinterpretacji i nadużywania – tworząc patologiczne wręcz ilości procedur
i zabezpieczeń: Art. 10. Prawa oświatowego. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada
za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki; 2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 5) wyposażenie szkoły lub placówki
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych
zadań statutowych; 6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku
do dyrektora szkoły lub placówki; 7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek,
o których mowa w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie
artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych
ze środków publicznych.
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Tabela 1. Praktyczne przykłady procedur, opartych o zapis art. 10 ust. 1 pkt. 1 Prawa
oświatowego.
LP
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PRZYKŁADY WYBRANYCH PROCEDUR SZKOLNYCH
Procedura postępowania w przypadku próby odebrania dziecka przez rodzica
pod wpływem alkoholu
Procedura interwencji kryzysowej w przypadku śmierci samobójczej dokonanej w szkole lub poza placówką
Procedura postępowania w przypadku zakłócenia toku lekcji z powodu złego
samopoczucia ucznia lub zaistnienia wypadku w czasie zajęć edukacyjnych
Procedura postępowania w przypadku usiłowania samobójstwa
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy i cyberprzestępczości w szkole
Procedura postępowania w celu dokonania diagnozy uczniów ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi lub problemami wychowawczymi czy rodzinnymi
Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na
terenie szkoły
Procedura postępowania w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku
szkolnego
Procedura postępowania w przypadku wstępu na teren szkoły osób obcych lub
nieuprawnionych
Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów
wybuchowych, broni czy innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji
Procedura postępowania w przypadku dokonania samookaleczenia lub zamiaru samookaleczenia
Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
Procedura postępowania w przypadku pracy z uczniem słabym
Procedura postępowania w przypadku pracy z uczniem zdolnym
Procedura postępowania w przypadku zaistnienia zjawiska niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym wśród uczniów
Procedury postępowania nauczycieli i zasady współpracy szkoły
Procedura współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością i demoralizacją oraz w innych sytuacjach kryzysowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji proceduralnej szkół woj. łódzkiego
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Liczba procedur i wytycznych do pracy w szkole w każdym roku się powiększa.
Warto dodać, że oprócz tworzenia nowych dyrektyw, szkoły otrzymują od organów
nadzorujących kwestionariusze diagnostyczne, które mają za zadanie sprawdzać
wypełnianie i posiadanie poszczególnych toków postępowania (Rejestry procedur).
Liczba procedur w październiku 2020 wzrosła o nowe, dotyczące, między innymi28:
Tabela 2. Obszary dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego obowiązujące na terenie przedszkola/szkoły/placówki (Nowe wytyczne do
sprawdzenia przez placówki).
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PRZYKŁADY NOWYCH PROCEDUR SZKOLNYCH
Postępowanie w przypadku agresywnych zachowań ucznia na terenie szkoły.
Znalezienie podejrzanej substancji psychoaktywnej (alkohol, narkotyki etc.) na
terenie szkoły.
Podejrzenie ucznia o posiadanie środków odurzających.
Podejrzenie odurzenia ucznia alkoholem/narkotykami/spa.
Postępowanie w przypadku kradzieży lub wymuszenia.
Podejrzenie wystąpienia pedofilii na terenie szkoły.
Podejrzenie rozpowszechniania pornografii przez ucznia.
Podejrzenie przypadku prostytucji w szkole (wśród uczniów).
Podejrzenie cyberprzemocy wobec ucznia/uczniów.
Postępowanie na wypadek wykrycia/podejrzenia COVID-19.
Postępowanie w przypadku wypadku z udziałem dzieci/uczniów.
Organizacja wyjść i wycieczek dla dzieci/uczniów.
Przyprowadzania i odbioru dzieci z placówki (przedszkola, szkoły).
Procedury w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji proceduralnej szkół woj. łódzkiego oraz wytycznych organu nadzorującego w październiku 2020 roku

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wszystkie procedury oraz działalność szkolna w tym zakresie, są dokładnie sprawdzane i sporządzane oddzielnie
przez każdą placówkę – nie ma jednorodnych wytycznych opracowanych odgórnie.
28. Nowe obszary dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego obowiązujące na terenie
przedszkola/szkoły/placówki. Wytyczne przesłane do szkół terenu łódzkiego w październiku 2020
r. przez organ nadzorujący – Wydział Oświaty w Łodzi.
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Każda szkoła tworzy swój własny system – co wprowadza „chaos proceduralny”.
Należałoby wspomnieć, że szkoły są ewaluowane i sprawdzane za pomocą licznych
dokumentów i kwestionariuszy (których liczba ma również tendencję wzrostową).
Wartość diagnostyczna takich dokumentów jest kwestią sporną. Trafia się, że liczba
zadawanych w nich pytań przekracza 100, więc pod dużym znakiem zapytania pozostaje poprawność metodologiczna tak rozbudowanych kwestionariuszy ankiety. Jeśli
szkoły zatrudniają specjalistów, to dlaczego dowodem na profesjonalizm pracowników
oświaty ma być zastraszająca liczba tworzonych „papierów”? Dobrą szkołę poznajemy
więc po efektach pracy, czy po ilości wytwarzanych procedur, dzienników, notatek
służbowych, zapisów ze spotkań, zakładanych zespołów i innych proceduralnych
„anomalii”?
Kolejnym problemem polskich szkół i systemu oświaty jest strach przed egzekwowaniem prawa wobec uczniów czy rodziców agresywnych, niedostosowanych
społecznie, roszczeniowych czy z problemami wychowawczymi. Tu nauczyciele mają
do dyspozycji statut szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny, procedury postępowania, system oddziaływań wychowawczych oraz wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Warto przypomnieć, że w przypadku, gdy nie radzą sobie z uczniem
rodzice i opiekunowie, a wszelkie dyscyplinujące środki szkolne zostały wypróbowane
– bezskutecznie, to właśnie pedagog szkolny wspólnie z dyrekcją mogą zwrócić się do
sądu z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Ponadto w przypadku wyjątkowej brutalności ucznia, bądź ewidentnego łamania prawa, lub w sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia zarówno ucznia, jak i innych członków społeczności szkolnej – należy
powiadomić policję. Wato wspomnieć, że prawne podstawy egzekwowania prawa
w szkole stanowią również:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem29;

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem, Dz. U. nr 26, poz. 226 z późniejszymi zmianami.
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– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół30;
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich31;
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi32;
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego33;
– Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych34;
– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii35;
– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji36;
– Zarządzenie numer 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października
2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich37.
Wobec wielu procedur, prawnych wytycznych oraz chaotycznej i mocno sformalizowanej struktury oświaty, jedyną drogą jest ograniczenie formalności i mocna
przebudowa całego systemu – również prawnego.

30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół, Dz. U. nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami.
31. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tekst jednolity, Dz.
U. 2002, Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zm. oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.
32. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami.
33. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. nr 111, poz. 535.
34. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, Dz.U. 1996, Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami..
35. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami.
36. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990, Nr 30, poz. 179 z późniejszymi zmianami.
37. Zarządzenie numer 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich.

Dorota Janułajtys, Piotr Zalewski

Podsumowanie
Obraz nauczyciela mocno zmienił się w ciągu ostatnich lat. Narzucanie ról i odpowiedzialności przy braku odpowiedzialności społecznej, niskim budżetowaniu i mocnym
sformalizowaniu – wyraźnie hamują rozwój oświaty w jego twórczej kreatywnej przestrzeni. Jeśli chcemy mieć dobrych nauczycieli i sprawny system – nie wystarczy tylko
pisać co powinien robić nauczyciel, czego nie robi lub jakie cechy charakteru musi
posiadać. Oświata wymaga gruntownych zmian systemowych i odbudowy morale
oraz znaczenia zawodu nauczyciela, wychowującego i kształcącego przyszłe pokolenia. Nauczyciel – wychowawca powinien być więc doceniany jako kreator przyszłych
pokoleń i osoba, której powierzamy największy skarb – nasze dzieci.

Streszczenie
Nauczyciel w szkole – realne i spekulatywne oczekiwania w świetle procedur,
wytycznych i nadinterpretacji prawnych
System oświaty w Polsce wymaga nadal wielu zmian. Powiązany jest z wieloma kontrowersyjnymi kwestiami oraz brakiem realnej wiedzy w obszarze funkcjonowania szkoły
i nauczycieli. Stąd realizacja tak trudnego tematu, którego celem jest ukazanie pracy
nauczyciela – z punktu widzenia praktyka, poprzez pryzmat procedur, wytycznych
i abstrakcyjnych oczekiwań. Autorzy podjęli próbę wskazania prawnych podstaw
pracy nauczyciela oraz możliwości stosowania prawa w różnych sytuacjach szkolnych.
Ważnym wskaźnikiem obrazującym sferę codziennej pracy szkoły są nadmiary proceduralne – jako zjawisko „patologii zabezpieczeń” i nadinterpretacji prawa. Autorzy
zwrócili również uwagę na problemy z zachowaniem uczniów i egzekwowaniem
prawa oraz odnieśli się do kryzysu etosu zawodu nauczyciela w ujęciu realistycznych
i nierealistycznych oczekiwaniach.
Słowa kluczowe: polityka oświatowa, system oświaty, procedury, „patologia zabezpieczeń”, „nierealistyczne oczekiwania”.
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Summary
School teacher. Real and speculative expectations in the light of procedures, guidelines and legal overinterpretation
The education system in Poland still requires many changes. It is associated with many
controversial issues and the lack of real knowledge in the field of school and teachers’
functioning. Hence the implementation of such a difficult topic, ther aim of which
is to show the teacher’s work – from the point of view of a practitioner, through the
prism of procedures, guidelines and abstract expectations. The authors attempted to
indicate the legal basis of the teacher’s work and the possibility of applying the law
in various school situations. An important indicator illustrating the sphere of everyday school work is procedural excess – as a phenomenon of “security pathology”
and over-interpretation of the law. The authors also drew attention to problems with
student behavior and law enforcement and referred to the crisis of the ethos of the
teaching profession in terms of realistic and unrealistic expectati
Keywords: educational policy, education system, procedures, “security pathology”,
“unrealistic expectations”
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Rola pedagoga szkolnego we wspieraniu
wolontariatu w szkole
Maria Łukawska1, Joanna Ciąpała2

Wstęp
Pojęcia wolontariat, wolontariusz pochodzą od łacińskiego volontarius, co oznacza
dobrowolny, chętny, zgodny z wolną wolą3. W definicjach wolontariatu zwraca się
uwagę na trzy konstytutywne dla tej idei cechy: dobrowolność, nieodpłatność i świadczenie pracy4. Według P. Jordan i M. Ochman „bycie wolontariuszem to bezpłatne,
świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”5. Zdaniem K. Braun wolontariat jest „swoistym odruchem
serca, pociągającym za sobą konkretne czyny zmierzające do wsparcia, udzielania
pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej”6. Wolontariuszem
może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka
pomoc jest potrzebna7. Natomiast Nowak twierdzi, że „wolontariat uczy poważnego
traktowania drugiego człowieka, wewnętrznej dyscypliny, życzliwości, wrażliwości
1. Dr Maria Łukawska, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. Dr Joanna Ciąpała, adiunkt, PWSTE w Jarosławiu.
3. Por. J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 810; B. Rysz-Kowalczyk (red.),
Leksykon Polityki Społecznej, Warszawa 2001, s. 236; D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze :
prawo i praktyka, Wrocław 2009, s. 35.
4. Por. D., Haski-Leventhal, J.D. McLeigh, Firefighters volunteering beyond their duty: an essential asset
in rural communities, „Journal of Rural and community Development” 2009, nr 4(2), s. 388–404;
K.P. Parboteeah, J.B. Cullen, L. Lim, Formal volunteering: a cross-national test, „Journal of World
Business” 2004, nr 39, s. 431–441; M.A. Finkelstein, Correlates of satisfaction in older volunteers:
a motivational perspective, „The International Journal of Volunteer Administration” 2007, XXIV
(5), s. 6–12; I. E. Dąbrowska, Motywy działania wolontariuszy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 9, s. 47–50; M. Chowaniec, Być dobrym wolontariuszem, „Gazeta Szkolna” 2010,
nr 37, s. 14; M. Goetz, Pomagać nie na pokaz: dzieci, młodzież, wolontariat, „Głos Nauczycielski”
2016, nr 5, s. 14; P. Marchel, Wolontariat w szkole – angażowanie dzieci i młodzieży w organizację
szkolnej imprezy sportowej, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2016, nr 1, s. 38–45.
5. P. Jordan, M. Ochman, Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa 1997, s. 15.
6. K. Braun, Jak organizować wolontariat w szkole? „Szkoła bez przemocy”, Warszawa 2009, s. 4.
7. P. Jordan, M. Ochman, Jak pracować…, s. 15;B. Hoffman, Wolontariat jako forma aktywności
młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 7, s. 30–34; K. Braun, Organizacja
młodzieżowego wolontariatu, „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 2, s. 58–61.
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na niedolę ludzi (…) stwarza szansę wykorzystania własnej wiedzy, umiejętności,
rozwinięcia zainteresowań i zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach”8. Warunkiem koniecznym bycia wolontariuszem jest bezpośrednie angażowanie siebie
i podejmowanie pracy na rzecz innych. Podejmowanie aktywności wolontariackiej
jest szczególnie cenne i rozwijające dla młodego człowieka, kształtuje zachowania
prospołeczne i daje zadowolenie. M. Górecki twierdzi, że „wolontariat odnosi się do
wszystkich rodzajów działań ochotniczych – formalnych, nieformalnych i spontanicznych – które jakaś osoba podejmuje z własnej woli, z własnego wyboru i własnych
powodów bez zapłaty”9.
Zdaniem A.J. Sowińskiego, „Działalność o charakterze wolontariackim uprawiają
liczne zastępy dzielnych ludzi (…) Wolontariuszy spotkać można niemal we wszystkich dziedzinach aktywności społecznej (…) Szczególnie wdzięcznym obszarem
ich aktywności jest edukacja i wychowanie”10. Zatem wolontariat jest działalnością
realizowaną z dużym powodzeniem na terenie szkoły. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców na
rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można
odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Wolontariat, jako
działanie pomocowe na rzecz innych oraz okazja do zaangażowania ucznia może
być także traktowany jako jedna z alternatywnych strategii, wspierających procesy
nakierowane na zmiany w funkcjonowaniu uczniów i społeczności szkolnej, pożądane
z punktu widzenia założeń profilaktyki szkolnej. Rozwija wśród dzieci i młodzieży
postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję
do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana
przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobo-

8. J. Nowak, Wolontariat – współczesna forma aktywności społecznej, [w:] K. Głąbicka, M. Grewiński
(red.), Wokół polityki społecznej, Radom 2008, s. 267–286.
9. M. Górecki, Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu, Warszawa 2013, s. 160.
10. A.J. Sowiński, W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] B. Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005, s. 94.
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wości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy11.
K. Braun uważa, że fundamentalnymi zadaniami spoczywającymi na działalności
wolontariackiej są: stymulowanie instytucji publicznych i domaganie się praw dla
najsłabszych; zmiana świadomości osób, które zazwyczaj nie martwią się trudną
sytuacją innych; dystansowanie odpowiedzi państwa na potrzeby społeczne oraz
ukazywanie sensu człowieczeństwa12.
Opisując funkcję, jaką pełni wolontariat, nie sposób pominąć roli opiekuna-pedagoga w całokształcie funkcjonowania wolontariatu w szkole. To, jak ważna w rozwoju
wolontariuszy jest osoba opiekuna, świadczyć fakt, że często opiekun wolontariatu
wymieniany jest przez badaną młodzież jako autorytet bądź wzór do naśladowania.
Jego rola dotyczy dwóch obszarów działań: pierwszy, związany z funkcjonowaniem
grupy wolontariuszy, polega na zainicjowaniu powstania grupy, zachęceniu wolontariuszy do zaangażowania, szkoleniu wolontariuszy, współpracy z rodzicami, wspieraniu wolontariuszy i prowadzeniu dla nich systematycznych spotkań, motywowaniu
w sytuacjach zniechęcenia; drugi związany jest ze współpracą z placówkami, w których
pracują wolontariusze i koordynacją ich pracy, polega na nawiązaniu relacji z placówką, odpowiednim przygotowaniu wolontariuszy do działań i stałym monitorowaniu
aktywności młodzieży13.
Powyżej zasygnalizowano, iż wolontariuszem może być każdy, niezależnie od wieku,
przynależności społecznej, kulturowej czy religijnej. Co więcej może to być osoba
w dowolnym wieku. Wolontariat dotyczy wszystkich sytuacji i odbywać się może na
terenie każdej instytucji. Odwołując się do prawnych aspektów angażowania wolontariackiego młodzieży Ustawa nie określa dokładnego wieku wolontariuszy, choć
należy przyjąć , że nie powinni oni mieć mniej niż 13 lat. W przypadku wolontariu11. Por. I. Marczyk, Wolontariat szkolny – krok po kroku, „Wychowawca” 2010, nr 2, s. 10–11; J. Żepielska, Czego uczy wolontariat?, „Emocje” 2011, nr 1, s. 12–14; G. Idziak, Wolontariat młodzieży
– korzyści i zagrożenia, „Doradca Zawodowy” 2013, nr 3, s. 40–42; M. Lerka, Wolontariat jako
forma aktywizacji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
2017, nr 9, s. 22–27; Ł. Mrózek, Młody wolontariat, „Wychowawca” 2018, nr 7–8, s. 36–39.
12. K. Braun, Jak organizować…, s. 5.
13. Por. G. Kata, Wolontariat jako forma działania profilaktycznego, „Remedium” 2010, nr 6, s. 30–31;
M. Łoskot, Po co uczniom wolontariat i akcje charytatywne?, „Głos Nauczycielski” 2017, nr 12,
s. 3–7; J. Majchrzak, Szkolny wolontariat, „Monitor Dyrektora Szkoły” 2015, nr 4, s. 15–19; M. Majorczyk, Wolontariat jako szkoła empatii, cz.1., „Sygnał” 2017, nr 10, s. 20–23; M. Majorczyk,
Wolontariat jako szkoła empatii, cz.2., „Sygnał” 2017, nr 11, s. 41–43.
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szy działających na terenie szkoły pod opieką pedagoga czy wychowawcy w ramach
kółka zainteresowań mogą to być dzieci w każdym wieku. W świetle komentarzy do
Ustawy w przypadku osób niepełnoletnich warunkiem ich udziału w wolontariacie
jest wyrażenie zgody przez prawnego opiekuna. Zatem ważne jest zainteresowanie
dziecka działalnością wolontariacką już w okresie wczesnoszkolnym, aby wzrastało
w nim poczucie chęci niesienia pomocy potrzebującym. Niejednokrotnie to od nas
dorosłych zależy, jak ukształtujemy w młodym człowieku hierarchię wartości, jakie
priorytety będzie on rozpowszechniał w przyszłości.
W niniejszej publikacji zasygnalizowano rolę pedagoga szkolnego we wspieraniu
wolontariatu na terenie placówki, jaką jest szkoła. Przytoczono rodzaje akcji prowadzonych na terenie tej instytucji oraz ukazano poziomy działań na przestrzeni 10
lat (2009–2019).

Wolontariat w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej
Podstawa programowa z 2017 r. zakłada działalność wolontariacką na wszystkich etapach edukacji szkolnej. W niniejszym artykule poruszono kwestię takiej aktywności,
biorąc pod uwagę działalności uczniów na trzech poziomach edukacji. W opracowaniu tym wzięto pod uwagę uczniów ze szkół podstawowych i średnich.
Autorki tej publikacji pragną zwrócić uwagę na zaangażowanie uczniów na różnych poziomach oraz wykazać, że jeśli działalność taka zapoczątkowana zostanie
na etapie wczesnoszkolnym i będzie kontynuowana w wieku szkolnym, a potem
młodzieńczym stanie się podwaliną do dalszych zabiegów związanych z niesieniem
pomocy innym. Szkoła podstawowa jest wstępnym etapem wdrażania dzieci do aktywności wolontariackiej. Olbrzymią rolę w tej aktywności odgrywa pedagog szkolny
wspierany przez wychowawców. To nauczyciel-wychowawca jest ogniwem łączącym
wychowanków z pedagogiem. Obserwacja zapotrzebowania na działalność wolontariacką i wyznaczenie uczniów chętnych angażujących się w takiej pracy wymaga
od pedagoga wnikliwej obserwacji wychowanków. Trudno jest wymagać od uczniów
szczególnych kwalifikacji, dlatego istotne jest staranne przeanalizowanie zauważonego
potencjału drzemiącego w dzieciach i umożliwienie im podjęcia pracy o charakterze
wolontariackim w takim miejscu, w którym ich wiedza, doświadczenie i kompetencje
będą wystarczające. Młody wolontariusz powinien charakteryzować się odpowiednimi
cechami charakteru, które sam sobie powinien uświadomić i nad którymi winien permanentnie pracować. Zdaniem M. Łobockiego „cechy altruizmu są charakterystyczne
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dla działalności pracowników socjalnych i wolontariuszy”14. Autor uważa, że cechy
te świadczą o dojrzałości moralnej i przyczyniają się do zapewnienia wewnętrznej
satysfakcji. Zdaniem A.J. Sowińskiego „Ideał wolontariusza można wyprowadzać
z kilku źródeł”15. Postawa życiowa młodych wolontariuszy kształtuje się również na
terenie szkoły, gdzie za pośrednictwem pedagogów czy wychowawców wskazywane
są priorytety życiowe, kształtuje się hierarchia wartości młodego człowieka, wzmacniane są zachowania pozytywne oraz ukazywane jest znaczenie niesienia pomocy
potrzebującym. Według D. Moroń „Każda motywacja jest wartościowa i niekoniecznie
trzeba być altruistą, by dobrze, efektywnej i z pożytkiem działać na rzecz trzeciego
sektora i wspólnego dobra”16.
K. Braun określa też ideał osobowy wolontariusza. Autorka wymienia kilka punktów wskazujących na to, co powinno charakteryzować wolontariusza. Uważa ona,
że powinien on być osobą, która permanentnie pracuje nad sobą starając się poznać
samego siebie, swoje możliwości, talenty i ograniczenia, jest wzorem postępowania
dla rówieśników, reaguje na zło i niesprawiedliwość, współpracuje z innymi, zgłębia
swoją motywację do pracy z potrzebującymi17.

Prezentacja informacji uzyskanych na podstawie materiałów
zebranych w szkołach
Analiza pozyskanych materiałów odbyła się na terenie dwóch szkół województwa
podkarpackiego. Jedna ze szkół znajduje się w Tarnobrzegu, druga zaś w Jarosławiu.
Obydwie szkoły zapewniają dzieciom dobre warunki pod względem lokalowym i dydaktyczno-wychowawczym. Pracujący tam nauczyciele są empatyczni, kreatywni
i pełni zaangażowania w cały proces dydaktyczny, co dodatkowo stwarza okoliczności
do skutecznego prowadzenia działalności wolontariackiej. Poniżej zaprezentowano
dane zebrane w dwóch szkołach biorąc pod uwagę uczniów klas początkowych, klas
4–8 (gimnazjum) oraz wychowanków szkoły średniej. W poniższej tabeli 1 ukazano

14. M. Łobocki, Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariusz, [w:] K. Marzec-Holka
(red.), Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz
1998, s. 66.
15. A.J. Sowiński, W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] B. Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005, s. 98.
16. D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009, s. 53.
17. K. Braun, Jak organizować…, s. 6.
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nazwy prowadzonych akcji oraz wynotowano artykuły i materiały, jakie były zbierane
podczas tych akcji na przestrzeni 10 lat (przedziały lat podano w pierwszej kolumnie
tabeli). W zaprezentowanych poniżej akcjach wzięli udział uczniowie wszystkich
klas z obydwu szkół.
Tabela 1. Akcje wolontariackie w latach 2009–2019

Rok

2009–2014

2009–2010
2013–2014
2016

178

Nazwa akcji

Akcja „Podziel się
sercem, podziel się
złotówką”
Pomoc potrzebującym
w Żółkwi na Ukrainie

2010

Pomoc potrzebującym
powodzianom

2011
Zespół Misyjny
„Wschód” Ojców Redemptorystów

Akcja charytatywna
na rzecz dzieci
z Białorusi
i Ukrainy

Ilość/jakość zebranych
pieniędzy, artykułów, materiałów
– środki kosmetyczno-chemiczne (proszki, mydła, pasty, dezodoranty);
– przybory szkolne
– polskie książki, bajki;
– ubrania;
– środki chemiczne;
– słodycze;
– zabawki;
– artykuły szkolne
– środki higieniczne (mydło, pasta
i szczoteczki do zębów, chusteczki
higieniczne i nawilżane, szampon,
papier toaletowy, ręczniki jednorazowe,
grzebienie, zeszyty);
– artykuły żywnościowe (woda, makaron,
ryż, cukier, kasza, konserwy)
– środki czystości (j/w)
– środki do dezynfekcji
– pożywienie i koce dla psów i kotów
– zabawki;
– przybory szkolne;
– artykuły papiernicze
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Rok

2011
Wsparcie
Fundacji
Anny Dymnej
„Mimo
Wszystko”
2012

2012

2012–2018

2017

2014-2019

Nazwa akcji

Akcja „Segregujesz-Pomagasz-Fundujesz”

Ilość/jakość zebranych
pieniędzy, artykułów, materiałów
– odzież;
– obuwie;

Akcja charytatywna dla
Domu Dziecka

– artykuły papiernicze;
– zabawki;
– środki chemiczne:
– środki higieniczne
Zbiórka używanych
– odzież dziecięca, damska, męska;
tekstyliów
– obuwie, paski;
– torby, torebki;
– pościel, ręczniki;
– firany, zasłony;
– zabawki
Akcja „Szlachetna
– żywność trwała (herbata, kasza jaglana,
paczka”
kukurydziana, suszone owoce, owoce
w puszkach, cukier trzcinowy, ryż,
mąka);
– koce, ręczniki, pościel
Zbiórka zabawek na
– bajki;
rzecz żłóbka „Nazaret” – jeździki;
– klocki;
– zabawki (lalki)
„Pola Nadziei” (Fields of 2014 – 500* żonkili sprzedawanych po 1zł
Hope) – akcja zbierania 2015 – 550
pieniędzy na potrzeby
2016 – 500
polskich hospicjów
2017 – 500
2018 – 500
2019 – 500
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Rok

2014–2019

2014–2019

2009–2019

180

Nazwa akcji

Ilość/jakość zebranych

pieniędzy, artykułów, materiałów
Akcja UNICEF „Wszyst- 2014 – sprzedaż szmacianych lalek – 550
kie kolory świata”
zł*
2015 – 1000zł
2016 – 1100
2017 – 1100
2018 – 1250
2019 – 1300
Akcja „Zbieraj makula- 2014 – 300 kg*
turę ratuj konie”
2015 – 340
2016 – 400
2017 – 460
2018 – 550
2019 – 564
Akcja „Góra Grosza”
2009 – 185zł*
∑≈ 2500
2010 – 200,05
zł**
2011 – 254,10
2012 – 234,70
2013 – 246,71
2014 – 250,43
2015 – 255,65
2016 – 289,10
2017 – 290,23
2018 – 302,12
2019 – 311,35
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Rok

2009–2019

2009–2019

2010
Szkolne Koło
PCK

Nazwa akcji

Ilość/jakość zebranych

pieniędzy, artykułów, materiałów
2009 – 25 worków*
25 wor2010 – 25
ków**
2011 – 27
24
2012 – 25
26
2013 – 28
24
2014 – 30
27
2015 – 31
28
2016 – 35
24
2017 – 37
32
2018 – 40
33
2019 – 41
36
25
354 kg**
Zbiórka makulatury
2009 – 400 kg*
346
2010 – 400
467
2011 – 457
963
2012 – 540
1420
2013 – 550
2864
2014 – 564
1446
2015 – 578
978
2016 – 587
880
2017 – 602
2018 – 678
1420
2019 – 691
620
Przedświąteczna zbiórka 550 zł*
870 zł**
pieniędzy na rzecz najbardziej potrzebujących
Zbiórka plastykowych
nakrętek

*Dane dotyczą ZS w Jarosławiu
**Dane dotyczą ZS w Tarnobrzegu
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Wśród akcji charytatywnych organizowanych na terenie badanych szkół województwa podkarpackiego były m.in.:
– Akcja „Podziel się sercem i podziel się złotówką” – pomoc potrzebującym wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
– Pomoc potrzebującym na Ukrainie (Żółkiew)
– Akcja charytatywna na rzecz dzieci na Białorusi i Ukrainie organizowana przez
zespół misyjny „Wschód”
– Szkolne Koło PCK – świąteczna zbiórka pieniędzy na rzecz osób potrzebujących
– Zbiórka pożywienia dla psów i akcja „Segregujesz – Pomagasz – Fundujesz”
– akcja wspierająca Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.
– Zbiórka artykułów papierniczych dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.
– Zbiórka używanych tekstyliów (odzieży dziecięcej, damskiej i męskiej, obuwia,
pasków, toreb, torebek, pościeli, ręczników, zabawek pluszowych, firan, zasłon).
– Zbiórka zabawek dla żłóbka „Nazaret” w Tarnobrzegu.
– Akcja „ Szlachetna paczka” dla uczniów potrzebujących (zbiórka trwałej żywności
typu: herbata, kasza jaglana lub kukurydziana, suszone owoce, owoce w puszkach,
cukier trzcinowy, ryż, mąka, koce, ręczniki, pościel).
– Zbiórka pieniędzy na leczenie uczennic (kiermasz prowadzony przez mamy,
sprzedawanie placków i rękodzieła).
– Akcja „Okaż serce dzieciom i niepełnosprawnym”
– Akcja „Góra Grosza”
– Akcja „Dziewczynka z zapałkami”.
– Akcja „Daj pluszaka dla dzieciaka” – zbiórka pluszowych zabawek dla dzieci
leżących na Oddziale Dziecięcym szpitala w Tarnobrzegu
– Zbiórka pościeli na rzecz mieszkańców Domu Opieki Całodziennej w Tarnobrzegu.
– Zbiórka karmy i akcesoriów (koce, zabawki) dla Schroniska Psów
– Zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian
– Zbiórka pieniędzy na rzecz spalonej stajni
– Zbiórka makulatury
– Zbiórka plastykowych nakrętek
– Akcja UNICEF „Wszystkie kolory świata”, której celem jest przygotowanie specjalnej charytatywnej laleczki UNICEF. Laleczka ta nie jest zwykłą szmacianą lalką
– jest symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z bied-
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nych krajów (zakup szczepionek). Każda laleczka ma swoje imię, kraj z którego
pochodzi. Wszystkie te cechy zostają im nadane przez dzieci, które przystępując
do pracy same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od
nich zależy, jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak jest ubrana i jakie imię
będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełniają „akt urodzenia” laleczki.
– Akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” – organizowana przez Klub Gaja. Dla
uratowanych koni Klub Gaja znajduje nowe miejsca, wspiera ich utrzymanie,
leczenie, terapię, opłaca leki i opiekę weterynaryjną oraz monitoruje sytuację
wszystkich zwierząt oddanych do adopcji. Trafiają one m. in. do fundacji i stowarzyszeń, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię chorych dzieci i dorosłych.
Zwierzęta pracują także w niewielkich gospodarstwach lub w agroturystyce, jako
wierzchowce do lekkich jazd rekreacyjnych.
– Akcja charytatywna „Pola Nadziei” – pomoc hospicjom.
W tabeli 2 zaprezentowano dane dotyczące akcji „Podziel się sercem, podziel się
złotówką” zorganizowanej na terenie w szkoły w Tarnobrzegu. W tabeli tej ukazano
ilość i nazwę produktów, które zebrano na terenie szkoły w latach 2010–2014. Jak
wynika z danych w przeciągu 5 lat zebrano 925 sztuk różnych produktów, które
przekazano do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tarnobrzegu. Średnia ilość
zebranych produktów w ciągu roku to 185 sztuk. Z jednej strony można powiedzieć,
że liczba ta nie jest zbyt duża, gdyż w szkole uczy się niespełna 600 uczniów. Z drugiej
zaś strony dostrzegamy, że co trzecia osoba ze szkoły bierze udział w prowadzonych
akcjach, zatem można uznać, że zainteresowanie prowadzoną działalnością charytatywną jest duża, a zbierane produkty są różnorodne.
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Tabela 2. Liczba zebranych darów podczas akcji „Podziel się sercem, podziel się
złotówką” w szkole podstawowej i gimnazjum w Tarnobrzegu (dane z lat
2010–2014)
Rok

Nazwa produktu
Mydło
(w płynie)
Pasta do zębów
Szczoteczki do zębów
Szampony
Dezodoranty
Chusteczki higieniczne
(nawilżane)
Papier toaletowy
Krem
Gąbki
Inne środki higieniczne
(odżywki, żele, patyczki)
Środki czyszczące (proszki,
płyny)
Środki opatrunkowe
(plastry, bandaże)
Pomoce szkolne typu: zeszyty,
kredki itp.
∑

2010

2013

∑

2011

2012

2014

50 (7)* 81 (1)

55 (5)

67 (2) 93 (4) 346 (19)

20
6
6
0

25
12
13
2

22
8
8
1

23
11
6
3

45

7 (2)

44 (1)

28 (2) 10

134 (5)

17
0
7

16
4
3

3
4
5

12
4
6

1
1
9

49
13
30

4

5

9

8

12

38

17

10

8

5

4

44

0

0

0

3

2

5

14

11

12

13

2

52

193

192

185

193

162

925

11
9
4
0

101
46
37
6

Ilość produktów podana w sztukach

Na wykresie 1 zilustrowano ilość akcji wolontariackich przeprowadzonych na terenie szkół w Tarnobrzegu i Jarosławiu. Jak wynika z danych, w przeciągu 10 lat zrealizowano w obydwu szkołach 198 akcji wolontariackich, z czego 102 w szkole w Tarnobrzegu i 96 w szkole w Jarosławiu. Oznacza to, że średnio w ciągu roku w jednej
szkole organizowanych jest około 10 takich akcji. Dane statystyczne z 201918 wskazują,

18. https://www.coig.com.pl/Baza_szkol_w_Polsce.php, pobrano 02.05.2020 r.
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że na terenie Polski funkcjonuje: 14 245 szkół podstawowych, 1790 gimnazjów, 4139
liceów ogólnych, 2049 techników, 1930 szkół branżowych, 3190 szkół policealnych,
415 uczelni wyższych oraz 12 873 przedszkola i 1820 punktów przedszkolnych, co
w sumie daje liczbę 42 451 punktów dydaktyczno-wychowawczych. Przyjmując, że
w każdym z nich w ciągu roku średnio przeprowadza się około 9 akcji o charakterze
wolontariackim oznacza to, że rocznie w całym kraju ogółem przeprowadzanych
jest 382 059 przedsięwzięć o charakterze dobroczynnym i altruistycznym. Wynik
ten oznacza, że na terenie państwa działalność wolontariacka ma duże znaczenie
oraz, że społeczność szkolna nie jest obojętna na dostrzeganie potrzeb ludzi, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zaangażowanie osób dorosłych (pedagog,
wychowawca) ma istotne znaczenie dla całokształtu prowadzonej działalności. Entuzjazm wpajany społeczności szkolnej jest konsekwencją dobra i pomocy skierowanej
na potrzebujących.
W omawianych szkołach najwyższy procent akcji wolontariackich zanotowano
w 2009 roku, ich spadek zaobserwowano w latach 2013–2017, po czym w kolejnych
latach znów zauważono eskalację działalności. W szkołach obserwuje się zainteresowanie coraz młodszych uczniów prowadzeniem działalności wolontariackiej. Ich
zainteresowanie jest wynikiem rozmów prowadzonych w klasach przez wychowawców
czy pogadanek świadczonych przez pedagogów szkolnych zapraszanych na lekcje.
Zdarza się, że na zajęciach swoje dokonania wolontariackie pokazują młodzi ludzie,
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którzy odnaleźli w tej aktywności poczucie pożyteczności, motywacji i sensu życia. To
oni są najlepszym przykładem prowadzenia wartościowego egzystowania i dawania
siebie innym, potrzebującym wsparcia.
Najczęściej udzielającymi się osobami w realizacji akcji charytatywnych są uczniowie klas najstarszych, charakteryzujący się największą odpowiedzialnością. Zaangażowanie osób należących do kół wolontariackich na terenie szkół jest olbrzymie. Dzieci
włączające się w wolontariat wyrażają chęć pomagania innym, są zdeterminowane,
odważne, pełne energii i życzliwości. W swej działalności przejawiają entuzjazm
i samozaparcie. Poprzez takie postępowanie uczą się empatii i altruizmu. Zaszczepienie takich cech w dziecku w młodszym wieku szkolnym owocuje w przyszłym
życiu młodego człowieka.
W prezentowanych akcjach brali udział uczniowie całej szkoły. Były to zarówno
dzieci z klas młodszych, jak starsi uczniowie, na barkach których spoczywała organizacja i nadzorowanie zamierzonych przedsięwzięć. Wszystkie wymienione akcje
odbywały się w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, za pośrednictwem którego
zbierane były zarówno pieniądze, jak i przedmioty materialne. Akcje realizowany były
w solidarności z wychowawcami klas nadzorującymi ich przebieg poprzez zbieranie
artykułów i dostarczanie ich do gabinetu pedagoga lub na świetlicę szkolną. Starsi
uczniowie zobowiązani byli do zbiórki pieniędzy np. w przypadku akcji „Góra Grosza”.
Uczniowie chodzili w szkole z odpowiednio przygotowaną i zabezpieczoną puszką.
Zebrane pieniądze liczone były w obecności osób dorosłych, np. pedagoga szkolnego,
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, czy innego nauczyciela.
Działalność wolontariacka wymaga zaufanej współpracy na linii pedagog-wychowawca-wychowanek, gdzie dominującą rolę odgrywa pedagog uznawany za lidera
takiej działalności. Należy również dodać, że całe przedsięwzięcie nie miałoby racji
bytu, gdyby działania wszystkich podmiotów biorących w niej udział nie były zsynchronizowane.

Podsumowanie
Wolontariat jest działalnością, która nie należy do osobliwości. Na świecie znany jest
od wieków. W Polsce przybiera różne formy, a po transformacji ustrojowej jest coraz
bardziej powszechny i rozwija się na terenie różnych instytucji. Według A. Piaseckiej
„Kolejne pokolenia mieszkańców Polski cechuje dążenie do coraz większej racjonalizacji życia oraz umiejętności odczytywania ludzkiego przeznaczenia. Postępujący
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proces indywidualizacji człowieka predystynuje go do zajęcia się własnym życiem
oraz samodzielnego dokonywania wyborów i ciągłego poszerzania obszarów podlegających kontroli ludzkiej”19. Praca na rzecz drugiego człowieka rozumiana jest jako
działalność wspierająca jego osobisty rozwój i aktywność ta zachodzi we współpracy
z instytucjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i państwowymi. Zdaniem
M. Kwapiszewskiej i J Kwapiszewskiego „W Polsce tradycja zawodu pracownika socjalnego jest długa i bogata, uległa specyficznej ewolucji: od działacza społecznego do
profesjonalisty. Aktywność ta wyrosła z naturalnej i spontanicznej praktyki niesienia
pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia”20.
Miejscem, w którym spotykamy działalność wolontariacką jest m.in. szkoła. Aktywność wolontariacka często opiera się na osobistym wyczuciu i inwencji twórczej
pedagogów. Poprzez postępowanie wolontariackie realizowanych jest wiele zadań
istotnych dla pożądanego funkcjonowania życia społecznego. Zdaniem A. Nowosiadły
„Wolontariat to ruch coraz większy i bardziej powszechny. Wiele osób przekonuje się
do niego jako do dobrego sposobu na uczestniczenie w życiu społecznym”21. Szkoła
jest miejscem, w którym młody człowiek zdobywa wiedzę, wykształcenie i stosowne
wychowanie. Ponadto kształtowane są w niej postawy prospołeczne, jakże ważne dla
działalności charytatywnej. Należy zauważyć, że takie kształcenie powinno odbywać
się w ścisłej współpracy z domem rodzinnym, bo tylko dzięki takiemu podejściu
można osiągnąć stuprocentowy sukces. Szkoła jest zatem miejscem, w którym z całą
pewnością można budować wolontariat, gdyż właśnie tu realizowane są różne formy
działalności sprzyjającej angażowaniu się na rzecz potrzebujących.
Powyższe analizy ukazują liczbę przeprowadzonych akcji wolontariackich na terenie szkół. Zebrane dary i datki wskazują, że uczniowie nie są obojętni na potrzeby
drugiego człowieka, zauważają niedostatek innych i wyrażają chęć niesienia pomocy.
Należy podkreślić, że rola pedagoga we wspieraniu wolontariatu w szkole jest bardzo
ważna. Pedagog daje szansę na wykorzystanie umiejętności uczniów na poziomie
szkoły i środowiska szkolnego, wzmacnia ideę wolontariatu, kreuje otwartą postawę
i wrażliwość na potrzeby innych, dba o rozwijanie kreatywności i bezinteresowności,
wspiera ciekawe inicjatywy, pomaga w kształtowaniu postaw altruistycznych oraz
19. A. Piasecka, Poradnictwo wolontariackie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 192
20. M. Kwapiszewska, J. Kwapiszewski, Polityka społeczna, praca socjalna i wolontariat, Piła 2012, s. 94
21. A. Nowosiadły, Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży,
Warszawa 2006, s. 9.
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pokazuje, co jest w życiu najważniejsze wskazując na to, iż ważniejsze od sfery materialnej jest sfera ściśle ludzka. E. Fromm pisze „Co daje jeden człowiek drugiemu?
Daje siebie, to, co jest w nim najcenniejsze, daje swoje życie. Nie musi to oczywiście
oznaczać, że poświęca swoje życie dla drugiego człowieka, lecz że daje mu to, co jest
w nim żywe, daje swoją wiedzę, humor i swój smutek (…). W ten sposób dając swoje
życie wzbogaca drugiego człowieka, wzmaga poczucie jego istnienia”22. Zebrany
i przeanalizowany materiał oraz obserwacja prowadzonej działalności wolontariackiej na terenie szkoły, jak również widoczne zaangażowanie uczniów umożliwiły
sformułowanie wniosków, które mogą stanowić podstawę do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej młodego pokolenia ludzi.
Odwołując się do analizy zebranego materiału wysunięto wnioski istotne dla praktyki pedagogicznej i procesu pedagogicznego. Są one następujące:
– Postawa i zaangażowanie pedagoga ma znaczący wpływ na ilość podejmowanych
działań wolontariackich.
– Działalność wolontariacka odgrywa istotne znaczenie w życiu uczniów niezależnie od wieku.
– Uczniowie rozumieją konieczność niesienia pomocy potrzebującym oraz uświadamiają sobie wpływ takiej działalności na życie innych ludzi.
– Zainteresowanie uczniów działalnością wolontariacką rośnie z wiekiem.
– Uczniowie są zainteresowani prowadzeniem aktywności wolontariackiej na terenie szkoły.
– Działalność wolontariacka wpływa na kształtowanie postaw prospołecznych.
– Angażowanie uczniów w działalność wolontariacką sprzyja rozumieniu potrzebujących i wzmaga szacunek dla osób z niepełnosprawnościami.
Opierając się na powyższych wnioskach należy wyrazić przekonanie, że proces dydaktyczno-wychowawczy powinien być ukierunkowany na wytyczenie drogi zmierzającej
ku wzbudzaniu zainteresowania uczniów działaniami o charakterze wolontariackim,
ukazywać dzieciom drogi wiodące do efektywnego wspierania innych i troski o stosowny
byt i satysfakcjonującą egzystencję ludzką. Zebrany i przeanalizowany materiał oraz
obserwacja prowadzonej działalności wolontariackiej na terenie szkoły, jak również
widoczne zaangażowanie uczniów umożliwiły sformułowanie wniosków, które mogą stanowić podstawę do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej młodego pokolenia ludzi.

22. E. Fromm, O sztuce miłości, Poznań 1994, s. 30.
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Streszczenie
Rola pedagoga szkolnego we wspieraniu wolontariatu w szkole
W niniejszym opracowaniu ukazano rolę pedagoga szkolnego w realizacji działalności wolontariackiej na terenie szkoły. Opierając się na literaturze przedmiotu
przytoczono definicję wolontariatu, określono też rolę wolontariusza w szkole. Na
wykresach zobrazowano ilość akcji charytatywnych realizowanych na przestrzeni
10 lat (2009–2019) w dwóch wybranych zespołach szkół na terenie województwa
podkarpackiego. W tabelach zaprezentowano liczbę zebranych artykułów/materiałów/
pieniędzy oraz ukazano rodzaj i tytuł prowadzonej akcji. W podsumowaniu zawarto
wnioski istotne dla praktyki pedagogicznej i procesu wychowawczego.
Słowa kluczowe: wolontariat, szkoła, pedagog.

Summary
The role of guidance counsellor in supporting the voluntary service at school
The following study shows the role of a guidance counsellor in the implementation
of volunteering activities at the school. Based on the literature on the subject matter,
the definition of volunteering was cited, and the role of a volunteer at the school was
defined. The charts depict the number of charity projects over ten years (2009–2019)
in two selected schools of Podkarpackie Voivodeship. The tables present the number
of collected articles, materials, money, as well as the type and title of the selected
actions. The summary shows conclusions relevant to the teaching practice and educational process.
Keywords: volunteering, school, guidance counsellor.
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Recenzja pracy zbiorowej pod redakcją Małgorzaty
Przybysz-Zaremby, Joanny Stepaniuk, Aleksandry
Szczygieł, Szkoła – Nauczyciel – Uczeń w przestrzeni
edukacyjnej, DifinSA, Warszawa 2020, ss. 246.
Maria Łukawska1
W prezentowanej monografii znajdują się opracowania eksponujące aspekty związane
z tematyką oświaty. W opracowaniu autorzy relacjonują badane problemy i zagadnienia w odniesieniu do szkoły, nauczyciela i edukacji, ukazując aktualne dane w sposób
empiryczny. Książka zawiera artykuły praktyków w zakresie pedagogiki i medycyny
oraz stanowi próbę ujęcia różnorodnej tematyki według problematyki wskazanej
w tytule. Eksponowana praca wnosi znaczny wkład w rozwój pedagogiki i ukazuje
aktualne problemy szkoły, nauczyciela i ucznia.
Strukturę niniejszej pozycji tworzy karta tytułowa, spis treści w języku polskim
i angielskim, wstęp oraz trzy obszerne rozdziały. Książkę wieńczą noty o autorach
przedstawione w porządku alfabetycznym. W strukturze pracy uwidacznia się logiczne uporządkowanie wyodrębnionych zagadnień. W części pierwszej – Szkoła
jako przestrzeń edukacyjna wspierająca ucznia, zawarto cztery artykuły ukazujące
oblicza gotowości szkolnej i niepowodzeń szkolnych uczniów w młodszym wieku
szkolnym, poruszono tematykę integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz przedstawiono analizę przypadku w zakresie binarnej diagnozy pedagogicznej. Agnieszka Gołębiewska-Wesołowska w materiale pt. Oblicza gotowości szkolnej
w realiach współczesnej szkoły, zastanawia się, czym powinna charakteryzować się
edukacja ucznia w młodszym wieku szkolnym, zwraca uwagę na wykorzystywanie
potencjału małego dziecka, jego możliwości i ograniczenia, definiuje współczesne
pojęcie dojrzałości szkolnej. Uwypukla rolę różnych elementów systemu szkolnego
dziecka i uświadamia ich wpływ na sukces ucznia. W artykule Jolanty Konieczny
pt. Niepowodzenia szkolne na I etapie edukacyjnym w perspektywie ucznia, autorka
dokonała analizy teoretycznej oraz przedstawiła wycinek badań pilotażowych ukazujący opinię uczniów klas młodszych na temat siebie i szkoły. Przedstawia problem
niepowodzeń szkolnych w sposób holistyczny i prezentuje rozwiązania w ramach

1. Dr Maria Łukawska, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
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obowiązującego systemu oświaty. Łukasz Kubieniec – autor materiału Formuła integracyjna w edukacji osób niepełnosprawnych, przedstawił teoretyczne i społeczne
konteksty integracji. W tekście zamieścił studium przypadku osób niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zawarł też refleksję dotyczącą
wdrażania tej integracji w polskiej rzeczywistości edukacyjnej na przestrzeni lat.
Opracowanie Małgorzaty Przybysz-Zaremby pt. Diagnoza pedagogiczna – studium
jednego przypadku. W kierunku „autentycznej” pomocy i wsparcia, uświadamia Czytelnikowi zaniedbania pedagogiczno-wychowawcze ze strony szkoły i rodziny, dające
podstawę do skonstruowania wniosków praktycznych.
Część druga opracowania – Nauczyciel – kalejdoskop działań edukacyjnych, pomocowych i wspomagających, zawiera siedem tekstów ukazujący rolę nauczyciela
w nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, zwracając uwagę na jego podejście do zmian
obserwowanych w organizacji uczenia się; współdziałania nauczycieli w klasie integracyjnej; podejmowania działań w zakresie tworzenia klimatu społeczno-wychowawczego w szkołach średnich; optymalizacji procesu kształcenia kompetencji społecznych
nauczyciela; komunikacji interpersonalnej i barier komunikacyjnych w interakcji
nauczyciel-uczeń. Tekst Joanny Stepaniuk pt. Nauczyciel wobec procesu zmiany w szkole jako organizacji uczącej się, ukazuje ideę procesowego wspomagania szkół. W niniejszym tekście kluczowe miejsce zajmuje ukazanie wizji szkoły w świetle koncepcji
„organizacji uczącej się”. Autorka odnosząc się zarówno do literatury przedmiotu, jak
i własnych doświadczeń zwraca uwagę na nową, ważną rolę nauczyciela w przestrzeni
edukacyjnej. Artykuł Lidii Grażyny Zielkowskiej pt. Współdziałanie nauczyciela wiodącego i wspomagającego w klasie integracyjnej w edukacji wczesnoszkolnej, poświęcony
jest rozważaniom współorganizującego kształcenia dzieci młodszych. Autorka dzieli
się z Czytelnikiem swoimi spostrzeżeniami na temat zajęć podejmowanych przez
nauczyciela wiodącego i wspomagającego w klasie integracyjnej. Jolanta Flanz w raporcie z badań nt. Działania podejmowane przez nauczycieli liceów ogólnokształcących
i techników w tworzeniu klimatu społeczno-wychowawczego klas szkolnych, nakreśliła
konieczność kształtowania pozytywnego klimatu w klasie, wskazując nauczyciela
jako osobę odpowiedzialną za jego tworzenie. W artykule przedstawiła wyniki badań, dotyczące opinii studentów na temat działań nauczycieli w kierunku tworzenia
pozytywnego klimatu w klasie. Raport z badań Grażyny Cęcelek pt. Optymalizacja
procesu kształtowania kompetencji społecznych nauczyciela jako warunek niezbędny dla
realizacji konstruktywistycznego modelu edukacji, zawiera współczesne problemy ak-
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tualnej sytuacji edukacyjnej szkół. Autorka zwraca uwagę na zmieniające się potrzeby,
wymagania, postawy edukacyjne wychowanków, rodziców i nauczycieli. Uświadamia
Czytelnikowi konieczność przeorientowania procesu dydaktyczno-wychowawczego
i wskazuje na ogromną rolę nauczyciela w tym procesie. Opracowanie Anny Suchon
pt. Nauczyciel w jego postmodernistycznej realności – możliwości, fikcje, konieczności,
ukazuje główne założenia postmodernizmu, różnice i konsekwencje odnoszące się
do praktyki pedagogicznej. Autorka w części badawczej odniosła się do świadomości
nauczycieli w perspektywie otwartości na zmiany. Aleksandra Szczygieł w tekście
Bariery komunikacyjne w interakcji nauczyciel-uczeń oraz ich potencjalny wpływ na
funkcjonowanie ucznia w szkole, przedstawiła wyniki badań własnych, dotyczące
problemu tworzenia barier komunikacyjnych między nauczycielem a uczniem. Drugą
część pracy zamyka tekst Agnieszki Twaróg-Kanus pt. Komunikacja interpersonalna
w przestrzeni edukacyjnej. W materiale tym autorka wskazuje nauczyciela, jako osobę,
która szczególnie powinna dbać o jakość pozytywnych kontaktów międzyludzkich
we wszystkich płaszczyznach życia ucznia.
Trzecia część tego opracowania – Kształcenie ustawiczne a potrzeby, wymagania
i oczekiwania rynku, zbudowana jest z pięciu referatów prezentujących tematykę
z obszaru kształcenia ustawicznego. W poszczególnych podrozdziałach ukazano
kształcenie studentów w zakresie przedsiębiorczości; rolę pedagoga i logopedy we
wczesnej diagnostyce ucznia; podjęto tematykę z obszaru edukacji zdrowotnej oraz
kompetencji kluczowych w kontekście niepełnosprawności wychowanka i kompetencji społecznych ukierunkowanych na oczekiwania rynku pracy. Część trzecią książki
inicjuje artykuł Teresy Myjak pt. Kształcenie studentów w zakresie przedsiębiorczości
a potrzeby rynku pracy. Autorka prezentuje opinię studentów, dotyczącą przedsiębiorczości w odniesieniu do oczekiwań rynku pracy. Anna Karowicz w tekście pt.
Trudności w efektywnej pracy logopedy w przedszkolu i szkole oraz rola pedagoga jako
ogniwa we wczesnej diagnostyce zaburzeń rozwoju u dzieci, uzasadniła istotną rolę
pedagoga i logopedy we wczesnej diagnostyce specjalistycznej zaburzeń rozwoju
u dzieci na pierwszych etapach edukacji. Autorkami artykułu pt. Edukacja zdrowotna jako obszar kształcenia ustawicznego w profilaktyce wybranych chorób stylu życia
są Elżbieta Stokowska-Zagdan, Lilla Szynkowska, Aleksandra Stankiewicz i Agata
Bronisz. W prezentowanym opracowaniu ukazano edukację zdrowotną jako ważny
obszar kształcenia ustawicznego zwracając uwagę na istotną rolę profilaktyki w walce
z chorobami cywilizacyjnymi. Teresa Janicka-Panek w materiale pt. Kompetencje
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kluczowe jako zadanie i cel kształcenia – szanse, możliwości i zagrożenia w kontekście
niepełnosprawności wychowanka, ukazuje kompetencje kluczowe w świetle ustawy
z 18 grudnia 2006 roku, charakteryzując je jako te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym i żyjącym w integracji społecznej. W pracy odnosi się do niepełnosprawności wychowanka. Tę część
monografii zamyka tekst Stanisława i Teresy Myjak pt. Kształtowanie kompetencji
społecznych wobec oczekiwań rynku pracy. Autorzy publikacji twierdzą, że aktualnie
doskonalenie kompetencji społecznych jest szczególnie istotne z punktu widzenia
perspektywy pracy zawodowej. W opracowaniu podjęto próbę określenia kompetencji
niezbędnych w odniesieniu do wymagań zmieniającego się rynku pracy. W badaniach
własnych przedstawiono opinię respondentów na temat kształtowania kompetencji
społecznych i oczekiwań rynku pracy.
Wszyscy autorzy opracowań zadbali o bogatą literaturę pedagogiczno-psychologiczną, sytuując ją w aktualnych ramach czasowych. Autorzy książki uwzględnili
współczesne problemy edukacyjne, trafnie łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką pedagogiczną.
Książkę charakteryzują walory poznawcze, nacechowana jest pozytywnymi atrybutami metodologicznymi i warsztatowymi. Jest rzetelnym opracowaniem opartym na
solidnej i aktualnej znajomości współczesnych problemów szkolnych. Recenzowana
publikacja została napisana poprawnym i komunikatywnym językiem.
Reasumując, recenzowana książka jest wartościową publikacją pedagogiczną, godną
polecenia nauczycielom i wychowawcom, poszukującym cennych wskazówek w pracy
z uczniami. Publikacja zapewne przyczyni się do nowatorskiego i perspektywistycznego spojrzenia na współczesne problemy szkoły, nauczyciela i ucznia.

Recenzja książki: Darlene Mannix, Kształtowanie
umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami
wychowawczymi, Gdańsk 2014, ss. 446.
Jolanta Alagierska1
Często zastanawiamy się od czego zależą nasze relacje z drugim człowiekiem. Czy
jest to przypadek czy może posiadamy jakieś nieznane nam predyspozycje? Jak to się
dzieje, że jedni są „oblegani” przez przyjaciół i znajomych a inni „podpierają ściany”?
Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny temperament, inne cechy charakteru. Jedno
jest pewne, że do pozytywnych relacji z drugim człowiekiem potrzebne są nie tylko
odpowiednie umiejętności i kompetencje ale i określona wiedza. Kompetencje według
słownika języka polskiego to między innymi: „zakres czyjeś wiedzy, umiejętności
i doświadczenia”2. Umiejętność porozumiewania się określa się również mianem
kompetencja społeczna. Posiadając takie kompetencje nasze relacje stają się zdrowe,
prawidłowe, pozytywne. Łatwo nawiązujemy znajomości, utrzymujemy kontakty.
A co w przypadku dzieci z trudnościami wychowawczymi. Czy również jak większość
społeczeństwa potrafią nawiązywać pozytywne relacje i znajomości, czy przychodzi im
to bez trudu? By rozwiać nasze wątpliwości warto sięgnąć po książkę Darlene Mannix Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi.
Co wiemy o autorce prezentowanej pozycji.. Darlene Mannix jest nauczycielką
czytania pierwszego stopnia w szkole Indian Trail Elementary School in La Porte
w Indianie. Ponad dwadzieścia lat pracowała jako pedagog z dziećmi mającymi trudności w nauce wynikających z różnych zaburzeń. Swoim wieloletnim doświadczeniem
pedagogicznym chętnie dzieli się z innymi na łamach książek lub konfederacjach
naukowych. Otrzymała tytuł licencjata nauk ścisłych na Uniwersytecie Taylora oraz
tytuł magistra w zakresie nauczania dzieci z trudnościami w nauce na Uniwersytecie
Stanowym w Indianie3. Jak pisze autorka pomysł napisania książki powstał wiele lat
temu, gdy pracowała w szkole zmagającej się z wieloma trudnościami. Przede wszyst1. Mgr Jolanta Alagierska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, filia w Sieradzu, Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu.
2. Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/kompetencje.html, pobrano 29.07.2020 r.
3. Mannix D., Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi,
Gdańsk 2014, s. VIII.
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kim z brakiem jakichkolwiek materiałów dydaktycznych. Klasa, w której przyszło
pracować D. Mannix znajdowała się w małej przyczepie kempingowej bez klimatyzacji, skupiającej dziesięcioro dzieci uważanych za „emocjonalnie upośledzonych”4.
W prezentowanej pozycji autorka opisała swoje przemyślenia i pomysły dotyczące
pracy z dziećmi. Na treść książki składają się trzy części zawierające liczne rozdziały.
Przedstawione zostały one w formie scenariuszy lekcji zawierających cele, uzasadnienie wyboru konkretnej umiejętności, pytania do przemyślenia oraz ćwiczenia do
wykonania w postaci arkusza ćwiczeń, który uczeń może zabrać do domu by móc
wspólnie z rodzicem popracować nad daną umiejętnością. Jak wskazuje autorka ćwiczenia można wykonywać naprzemiennie, z pominięciem kolejności, w określonym,
wybranym przez nas czasie. Każda z tych części rozpoczyna się listami do rodziców
oraz interesującym, dającym do myślenia opowiadaniem.
W części pierwszej zatytułowanej Akceptowanie zasad i autorytetu w szkole omówiono znaczącą rolę nauczyciela, opisano zasady i obowiązki wychowanka w klasie,
wskazano na inne osoby oprócz nauczyciela pracujące w szkole a zasługujące również na szacunek oraz umieszczono informacje dotyczące rozwiązań zaistniałych
problemów. Autorka wskazuje na zasady obowiązujące w szkole i w domu. Zwraca
uwagę na ucznia, na jego indywidualne podejście do nauki. Każdy z podrozdziałów
porusza określoną kwestię, np.: Jak się zachować gdy nauczyciel wyjdzie z klasy?
Co zrobić gdy nauczyciel ma zły dzień? Kiedy zakończyć zabawę? Jak się zachować
podczas wyjątkowych wydarzeń w szkole? Czy inni pracownicy szkoły zasługują na
szacunek? Jak poprosić o pomoc?
Część drugą poświęcono Relacjom z rówieśnikami min. zawieraniu znajomości,
nauce i pracy z innymi czy podtrzymywaniu przyjaźni. Tutaj również znajdziemy
interesujące tematy takie jak: Co zrobić gdy w klasie pojawi się niepełnosprawny
kolega? Czy cierpliwość jest ważną cechą? Uświadomienie sobie, że nie każda przyjaźń musi wiecznie trwać.
W części trzeciej autorka zamieściła treści dotyczące Rozwijaniu umiejętności społecznych, czyli: poprawnego rozumowania sytuacji społecznych, pozytywnych cech
osobności, wskazówki dotyczące relacji z domownikami oraz zagadnienia dotyczące
etykiety rodzinnej. Poruszono takie kwestie jak,: Mów zawsze prawdę – nie mów „tak”

4. Tamże, s. V.
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jeżeli myślisz „nie”, Czy wyraz twarzy ma znaczenie?, Przepraszam – to nie takie złe
słowo, Każdy z nas ma swoje obowiązki, Jak zachować się przy stole?
Rozdziały kończą się trafnymi wskazówkami do zajęć. Książka zawiera liczne ilustracje sytuacyjne dotyczące omawianego problemu. Autorka kieruje swoją pozycję
nie tylko do nauczycieli ale również do terapeutów i rodziców. Stanowi ona ciekawe,
konkretne narzędzie do pracy z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze.
Jak czytamy w przedmowie: polskie wydanie książki Darlene Mannix ma wielką szansę
stać się wsparciem i swoistym lekiem na problemy w polskich szkołach. Pytanie tylko,
czy polskie szkoły zechcą i będą umiały tę szansę wykorzystać?5.

5. Tamże, s. IX.
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