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OD REDAKCJI
Alina Maria Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 4(24)/2017 „Karpackiego Przeglądu
Naukowego”, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne, społeczne i prawne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są recenzje wydawnicze będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej czasopisma prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera
artykuł Obraz pracy i życia nauczycieli-organistów w szkołach ludowych Galicji w latach
1772-1873. Roman Pelczar analizuje udział organistów kościelnych w procesie nauczania w szkołach ludowych (elementarnych) Galicji. Zakres chronologiczny wyznaczają
dwie daty: 1772 i 1873 r. Pierwsza oznacza I rozbiór Polski, a druga – ogłoszenie przez
władze państwowe Austrii ustawy oświatowej, likwidującej dotychczasowe typy szkół
ludowych. Bazę źródłową stanowią źródła archiwalne i drukowane oraz literatura
naukowa. W analizowanym okresie organizowano trzy typy szkół elementarnych:
parafialne, trywialne i gminne. W artykule autor dowodzi, że nauczyciele-organiści
mieli bardzo duży udział w realizacji procesu dydaktycznego zwłaszcza w szkołach parafialnych oraz trywialnych. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu angażowani byli
do prowadzenia nauczania w szkołach gminnych. Artykuł ma na celu lepsze poznanie
dziejów oświaty w Galicji, zwłaszcza w kontekście działalności kadry nauczycielskiej
szkół ludowych, w tym przypadku nauczycieli-organistów. Z kolei Robert Zawisza
w pracy Sytuacja Kościoła w Galicji zarysowuje trudną sytuację duszpasterstwa Kościoła
na ziemiach polskich, w okresie zaboru austriackiego. Zarówno działalność duszpasterska, jak i oświatowa w takich realiach była niezwykle trudna. Kolejno panujący władcy
austriaccy, pomimo iż sami byli katolikami, dalecy byli od poprawy jakości życia miejscowej ludności, a tym bardziej nie przejawiali troski o ich życie duchowe. Traktowali
oni Galicję i jej ubogą ludność jako źródło pozyskania rekruta do armii oraz prowincję
produkującą żywność dla pozostałej części cesarstwa. Ponadto nie przywiązywali wagi
do jej uprzemysłowienia, czy poprawy rozwoju gospodarczego. Kolejnym zaborczym
krokiem cesarstwa względem Kościoła okazała się chęć jego zupełnego podporządkowania, a tym samym oderwania go od Stolicy Apostolskiej. Tym zabiegom został
poddany nie tylko Kościół katolicki, ale także unicki i ormiański. Podporządkowanie
sobie hierarchów Kościoła było kolejnym sukcesem Habsburgów w budowie monarchii
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absolutnej. Viktar Chechat w opracowaniu Рейтинг грамотности обучающихся и
cиcтeм образования в миpe: что yчитывaть пeдaгoгичecким paбoтникaм Бeлapycи dokonał oceny systemów edukacyjnych w zakresie kształtowania umiejętności
uczenia się. Na podstawie przeprowadzonych badań w wybranych krajach świata, przy
wykorzystaniu testu PISA, Autor opisał główne czynniki wpływające na proces edukacyjny. W podsumowaniu wskazał na potencjalne kierunki poprawy jakości edukacji,
zwracając uwagę na wyzwania stojące w tym zakresie przed białoruskim systemem
edukacji. Maria Łukawska w artykule Ocena opisowa i jej znaczenie w edukacji wczesnoszkolnej porusza problem oceniania opisowego w klasach I-III Szkoły Podstawowej.
Opierając się na literaturze przedmiotu wyjaśnia pojęcie oceny opisowej oraz prezentuje jej funkcje i znaczenie w edukacji wczesnoszkolnej dzieci. W oparciu o badania
własne przedstawia spojrzenie na wartość i znaczenie oceniania opisowego z punku
widzenia nauczycieli, studentów, rodziców i samych uczniów. Zwraca uwagę na konieczność zainteresowania dydaktyków zagadnieniem skuteczności stosowania oceny
opisowej i wysuwa wnioski traktujące o niskiej efektywności oceniania opisowego.
Dominika Kmecová w publikacji Osobnosť lídra dowodzi, iż cały czas potrzebujemy
dobrych i odpowiedzialnych przywódców. W historii znaliśmy liderów, którzy byli
podziwiani, odnosili sukcesy, ale często okazywali swoje okrucieństwo. Dziś stoimy
przed ważnym wyzwaniem, jak zostać dobrym liderem w naszym życiu, rodzinie,
pracy i w dziedzinie, w której działamy. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią właściwie
kierować swoim życiem i życiem ludzi wokół siebie. Potrzebujemy odpowiedzialnych,
moralnych, mądrych, charyzmatycznych i cnotliwych liderów. Przywództwo polega na
powołaniu. Każdy lider powinien posiadać wiedzę z zakresu przywództwa, psychologii,
umiejętności społecznych, pracy zespołowej, ale przede wszystkim musi mieć cnoty
i charakter, które pomagają mu kierować sobą, a także swoim zespołem. W następnym artykule Mobbing w miejscu pracy Piotr Oleksiak i Marzena Pytel-Kopczyńska
skoncentrowali się na przybliżeniu problematyki mobbingu, w szczególności jego cech,
skutków oraz sposobów przeciwdziałania. Artykuł prezentuje wyniki różnych badań
dotyczących problematyki tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach. Autorem
kolejnego artykułu Bezpieczeństwo społeczności lokalnych – wyzwania i zagrożenia
jest Joanna Werner. Zapewnienie bezpieczeństwa w otaczającym nas środowisku,
w którym funkcjonujemy na co dzień jest jedną z podstawowych potrzeb jakie muszą
być spełnione, abyśmy mogli prawidłowo funkcjonować. Miejsca takie wymagają
szczególnej uwagi już na etapie projektowania i planowania. Należy wdrożyć takie
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rozwiązania, które zmierzać będą do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Jednakże, aby wdrażać rozwiązania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa,
trzeba wiedzieć o możliwościach, jakie daje nam nauka zajmująca się tym zagadnieniem. W opracowaniu Autorka przybliżyła zagadnienie związane z koncepcją CPTED
(Crime Prevention through Environmental Design) drugiej generacji. Koncepcja ta
dotyczy zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie przestrzeni. W publikacji
przedstawiono także wyniki badań oraz doświadczenia, dzięki którym możliwe było
wykazanie skuteczności koncepcji CPTED w ograniczaniu przestępczości w krajach
europejskich. Na bazie tych doświadczeń wskazano praktyczne wykorzystanie CPTED
w Polsce oraz nakreślono konkretne obszary aktywności samorządu i mieszkańców,
które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Poruszono również
problematykę migracji przestępczości wywołanej zastosowaniem rozwiązań zmierzających do jej ograniczenia. W opracowaniu omówiono także projekt o nazwie „furty
w alejach”. Przedsięwzięcia tego typu realizowane były już z powodzeniem na terenie
Wielkiej Brytanii i przyczyniły się do znacznego ograniczenia przestępczości. Ewelina
Stasiak w artykule Konsultacje społeczne jako forma zaangażowania mieszkańców
w decydowanie o lokalnym życiu publicznym podjęła temat konsultacji społecznych,
które umożliwiają utrzymanie stałej więzi pomiędzy mieszkańcami a przedstawicielami władzy w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w ważnych dla samorządu
terytorialnego sprawach. Natalia Piątek w opracowaniu Instytucja rejestru budowalnego przedstawia instytucje rejestru budowlanego, jego budowę i funkcjonowanie.
Nadmierna regulacja, brak mechanizmów prorozwojowych oraz systemowe reformy
dokonywane tylko w stopniu fragmentarycznym są powodem nieustannej pracy nad
kodeksem budowalnym. Rejestr, przez długi okres w ustawodawstwie niedoceniany,
staje się w coraz większym stopniu głównym aspektem, wokół którego może zostać
zbudowany system prawny procesu inwestycyjno-budowlanego. Emilia Szczęsna
w pracy Status prawny notariusza w polskim systemie prawa dowodzi, iż ustawodawca
połączył zawód notariusza z „przymiotem” osoby zaufania publicznego. To oznacza, że
urząd notariusza jest związany z jego osobą, a nie z przymiotem władzy państwowej.
Współcześnie notariusz działając w zorganizowanych strukturach, tworzy istotną
część polskiego porządku prawnego. Będąc płatnikiem jest obowiązany do obliczania
i pobierania od podatnika podatku i wpłacenia go w określonym ustawowo terminie
organowi podatkowemu. Na mocy obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność cywilną, dyscyplinarną oraz karną.
9
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W drugiej części pisma zamieszczono recenzje publikacji. Kazimierz Szmyd prezentuje recenzję książki: Roman Pelczar, Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji
w latach 1774-1873 (na przykładzie diecezji przemyskiej), KTNiO, Ruthenus, Krosno
2017, ss. 271, a Alina Maria Basak przedstawia recenzję pracy: Richard Bolstad,
Komunikacja transformująca. Podręcznik metody TransformingCommunication™ z ćwiczeniami, METAmorfoza, Wrocław 2013, ss. 321.
Prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Obraz pracy i życia nauczycieli-organistów
w szkołach ludowych Galicji
w latach 1772-1873
Roman Pelczar1

Wstęp
Nauczyciele-organiści pojawili się w szkołach elementarnych na ziemiach polskich
jeszcze w początkach XVIII w. Był to efekt wzrastającego wówczas ubóstwa ludności
katolickiej oraz parafii, co prowadziło do tego, iż proboszczowie przestali powierzać
czynności dydaktyczne osobnym nauczycielom. W ich miejsce zaczęli angażować
innych przedstawicieli służby kościelnej. W ten sposób unikali wydatków na zatrudnianie dodatkowych pracowników, opłacanych przez parafie. Tymi osobami zazwyczaj
byli organiści, znacznie rzadziej – kantorzy, lub inni ludzie związani ze świątynią2.

Liczebność i miejsce nauczycieli-organistów wśród kadry
nauczycielskiej szkół ludowych
Także od początków czasów zaborów nauczyciele-organiści stali się jedną z kategorii
kadry nauczającej w szkołach ludowych Galicji i funkcjonowali w nich aż co najmniej
do 1873 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie można tym przedstawicielom służby kościelnej automatycznie przypisywać pełnienia funkcji edukacyjnych. Bowiem
w bardzo wielu parafiach ich rola ograniczała się wyłącznie do czynności muzycznośpiewaczych. Sytuacja taka panowała już w początkach ery galicyjskiej, czego dowodzi
przykład dek. jasielskiego, gdzie w 1780 r. na 13 parafii, tylko w 6 organiści zajmowali
się nauczaniem3. Z kolei w 1788 r. w dek. samborskimw15 kościołach, w których
zatrudniano organistów, żaden nie edukował dzieci. Natomiast w 3 parafiach tego
dekanatu (mimo, iż byli w nich organiści)zajęciem tym zajmowali się księża4. Można
w tym miejscu dokonać uogólnienia, że organistów zatrudniano do nauczania tylko
wtedy, gdy (według kościelnych przełożonych) posiadali wymagane umiejętności
1. Prof. dr hab. Roman Pelczar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
2.	R. Pelczar, Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998,
s. 140-142.
3. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAP], sygn. 312, s. 3-26.
4. AAP, sygn. 343, s. 73, 98.
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i wiedzę. Koresponduje z tym zapis w protokole wizytacji dziekańskiej parafii Haczów z 1783 r.: „Organista przy kościele wykształcony i do nauczania dzieci zdolny”5.
Pierwszy szczegółowy wykaz osób uczących w szkołach parafialnych diecezji
przemyskiej zamieszczono w szematyzmie szkół ludowych na 1819 r. Zawiera on
nazwiska 2 nauczycieli będących równocześnie organistami: Piotra Krakowskiego
(Grębów) i Pawła Kaszowicza (Jodłowa). Uczyli oni samodzielnie. Ponadto w 12
miejscowościach organiści pełnili funkcje pomocników nauczycieli, którymi byli
proboszczowie6. Wynika z tego, że łącznie pracowali oni w 17 szkołach. Można więc
powiedzieć, iż ich obecność w placówkach tego typu bardzo mocno się zaznaczała.
Szematyzmy szkolne tej diecezji pozwalają na szczegółową analizę udziału organistów
w społeczności nauczycielskiej szkół parafialnych. Dane na ten temat zestawiam
w tabeli 1. Dotyczą one okresu lat 1818/19-1867/68. Uwzględniłem w niej wszystkie
osoby nauczające, czyli samodzielnych nauczycieli oraz ich pomocników, którzy
najczęściej wspierali swych proboszczów. Analizując tabelę należy pamiętać, że w szematyzmach widoczny był brak konsekwencji w stosowaniu określeń odnośnie osób
uczących. Dotyczy to zwłaszcza organistów. Dlatego daje ona jedynie przybliżony
obraz struktury kadry nauczającej.
Tabela 1: Nauczyciele-organiści w rzymskokatolickich szkołach parafialnych w diecezji przemyskiej w latach 1818-1868
Rok
szkolny

Organista-nauczyciel

%

Organista-pomocnik

Ogółem
nauczycieli

%

1818/19

2

2,9

17

25,3

67

1823/24

1

3,7

6

22,2

27

1828/29

8

20,0

4

10,0

40

1833/34

5

13,8

1

2,7

36

1838/39

5

17,8

0

0

28

1843/44

13

16,2

0

0

80

5. S. Rymar, Haczów, wieś ongiś królewska (1350-1960), Kraków 1962, s. 140.
6. Zob. Consignatio scholarum nationalium in Dioecesi Premisliensi r. l.…Anno 1819, Przemyśl 1819.
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Rok
szkolny

Organista-nauczyciel

%

Organista-pomocnik

Ogółem
nauczycieli

%

1848/49

26

24,7

0

0

105

1853/54

41

35,9

1

0,8

114

1858/59

37

34,5

2

1,8

107

1863/64

48

37,5

3

2,3

128

1867/68

48

34,5

1

0,7

139

Źródło: „Szematyzmy rzymskokatolickich szkół ludowych na lata 1819-1868”

Jak pokazuje tabela 1 także w czasach zaborów (w myśl dotychczasowej kościelnej
praktyki oświatowej) w szkołach parafialnych stanowisko nauczyciela miało być nadal
łączone z funkcją organisty. Najczęściej osoby te prowadziły nauczanie samodzielnie.
Jednak zdarzały się także przypadki, że pełniły one funkcję pomocników nauczycieli.
Z tabeli wynika, że organistom do końca lat 30. XIX w. obowiązki nauczyciela powierzano dość rzadko. Corocznie czyniono to zaledwie w kilku szkołach. Dopiero od lat
40. XIX w. coraz częściej zajmowali się nauczaniem. Jednak najwięcej organistów-nauczycieli było w latach 60. XIX w. Przykładowo w roku szkol. 1863/64 stanowili ponad
37% ogółu kadry nauczycielskiej, a w roku szkol. 1867/68 – ponad 34%. Natomiast
odwrotny proces miał miejsce w przypadku organistów-pomocników nauczycieli. Najwięcej było ich w początkach analizowanego okresu, tzn. w końcu drugiego
dziesięciolecia i w początkach lat 20. XIX w. Dane z roku szkol. 1818/19 mówią o 17
takich osobach (na 67 nauczających). Stanowiło to ponad 25% kadry pedagogicznej.
W roku szkol. 1823/24 organistów-pomocników było ponad 22%. W kolejnych latach
systematycznie ich ubywało i pojawiali się już tylko w pojedynczych przypadkach
lub nawet ich zupełnie brakowało. Grupę pomocników nauczycieli tworzyli nie tylko organiści, lecz także osoby świeckie spoza służby kościelnej. Generalnie udział
w niej tych pierwszych nie był zbyt duży. Przykładowo w roku szkol. 1824/25 wśród
6 pomocników nauczycieli było 5 organistów. Z kolei w roku szkol. 1834/35 wśród
3 pomocników nauczycieli był 1 organista. Jak ukazuje zestawienie zawarte w tabeli
1 organiści bardzo aktywnie włączali się w pracę szkół parafialnych w charakterze
nauczycieli oraz ich pomocników. Największą aktywność wykazywali w końcu dru15
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giego dziesięciolecia i w początkach lat 20. XIX w. Przykładowo w roku szkol. 1818/19
stanowili oni ponad 28% ogółu kadry pedagogicznej, w roku szkol. 1828/29 – 30%.
W następnych latach organiści rzadziej byli wykazywani w charakterze nauczycieli.
Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie lat 40. XIX w. Odtąd rola pedagogiczna
organistów stawała się coraz bardziej widoczna. W latach 60. XIX w. corocznie stanowili oni ok. 35-40% kadry pedagogicznej szkół parafialnych.
Organiści mieli także znaczący wkład w prowadzenie nauczania w szkołach parafialnych diecezji tarnowskiej, co ilustruje tabela 2. Uwzględniłem w niej wszystkie
osoby nauczające, czyli nauczycieli oraz pomocników nauczycieli.
Tabela 2: Nauczyciele-organiści w szkołach parafialnych i filialnych w diecezji tarnowskiej w latach 1835-1870

Rok

Organista-nauczyciel

Organista-pomocnik

Ogółem
nauczycieli

1835/36

4

0

82

1838/39

5

0

109

1843/44

53

10

159

1855/56

60

0

104

1859/60

72

0

113

1864/65

66

1

102

1867/68

64

1

97

1869/70

62

1

106

Źródło: „Szematyzmy szkół ludowych diecezji tarnowskiej na lata 1836-1870”

Jak pokazuje tabela 2 udział organistów w prowadzeniu edukacji w diecezji tarnowskiej wyglądał trochę inaczej, niż miało to miejsce w diecezji przemyskiej. Jej
analiza skłania do wniosku, iż w okresie w niej badanym początkowo widoczna była
mała liczba osób uczących, wywodzących się z grona organistów. W roku szkolnym
1835/36 było ich jedynie 4 (ok. 5% społeczności nauczycielskiej). Dopiero później
udział tych osób w prowadzeniu nauczania bardzo poważnie wzrósł. Już w roku
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szkol. 1843/44 stanowili ⅓ kadry pedagogicznej szkół parafialnych, a dwadzieścia lat
później – prawie ⅔ ogółu. W kolejnych latach organistów zaczęło powoli ubywać.
Jednak nadal tworzyli liczną grupę, czego dowodzi fakt, że jeszcze w roku szkol.
1869/70 stanowili prawie 59% kadry nauczycielskiej.
Na podstawie analizy danych odnoszących się do lat uwzględnionych w tabeli 2
należy stwierdzić, że w roku szkol. 1835/36 wśród kadry nauczającej wykazanych było
4 nauczycieli-organistów7. Z kolei w roku szkol. 1843/44 w gronie prawie 160 osób
zatrudnionych w szkołach parafialnych nauczyciele-organiści prowadzili szkoły w 53
miejscowościach, a dodatkowo w 10 pełnili funkcję pomocników nauczycieli, którymi
byli proboszczowie. Ogółem było ich 63, co dawało prawie 40% kadry pedagogicznej.
W roku szkol. 1859/60 wśród kadry nauczającej dominowali nauczyciele-organiści,
których było prawie 64%. Częstą praktyką była praca proboszcza (w charakterze nauczyciela) wraz z organistą, który spełniał funkcję pomocnika nauczyciela. W roku
szkol. 1864/65 nauczyciele-organiści uczyli w 66 szkołach, a dodatkowo w jednej
organista był pomocnikiem nauczyciela (proboszcza)8. Ogółem stanowili oni prawie
66% osób pracujących w tych placówkach. W roku szkol. 1867/68 wśród osób nauczających organiści zdecydowanie dominowali, gdyż pracowali w 65 miejscowościach
(w 64 uczyli samodzielnie a w 1 pomagali proboszczowi). Stanowili 67% kadry pedagogicznej9. Dwa lata później (1869/70) sytuacja wyglądała dość podobnie. I tak w 106
placówkach zajęcia realizowało 63 organistów (stanowili prawie 60% ogółu uczących).
Z tego 62 uczyło samodzielnie, a 1 (w Rzykach) był pomocnikiem proboszcza10.
Bardzo często organiści pracowali w miejscowych szkołach parafialnych przez prawie
cały okres działalności tych placówek. Dowodzi tego przykład miasteczka Zarszyn, gdzie
w tamtejszej szkole nauczali od 1787 do 1820 r. Zaś później (do 1837 r.) uczyły bliżej
nieznane osoby wywodzące się spośród mieszkańców. W 1837 r. nowy proboszcz ks.
August Przylibski ponownie uruchomił szkołę, lokalizując ją w budynku przeznaczonym dla wikarego. Nauczycielem został organista. Osoby o takim statusie zawodowym
7.	„Schematismus des Gesammten an den Volksschulen der Tarnower Bischöflichen Diöcese l. R.
Angestelten Lehrpersonals für das Jahr 1836”, Tarnów 1836, s. 117-142.
8.	Zob. „Szematyzm obejmujący wszystkich nauczycieli przy szkołach narodowych w tarnowskiej
dyecezyi biskupiej obrządku łacińskiego znajdujących się na rok 1865”, Tarnów 1864.
9.	Z ob. „Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli w tarnowskiej dyecezyi na rok 1868”,
Tarnów 1867.
10.	Zob. „Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli w tarnowskiej dyecezyi na rok 1870”,
Tarnów 1869.
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uczyły tam do 1859 r. Byli to: Jan Przylibski (1840-1847) oraz Jan Jajko (1847-1859)11.
W 1859 r. szkoła uzyskała status trywialnej. Dopiero wtedy nauczaniem zajął się zawodowy nauczyciel. Z kolei w Krościenku Wyżnym najpierw (w latach 1843-1852)
uczył proboszcz ks. Andrzej Ujejski. Od 1853 do 1862 r. zajęcia prowadził organista
Michał Pojnar, a dopiero od 1862 r. jego obowiązki pedagogiczne przejął zawodowy
nauczyciel Ludwik Nowak12. Już w oparciu o powyższe przykłady warto zauważyć, że
wielunauczycieli-organistówzajmowało się tym zajęciem przez wiele lat swego życia.
W myśl austriackiej ustawy oświatowej z 1805 r. w państwowych szkołach trywialnych
stanowisko nauczyciela miało być łączone z funkcją organisty. Stąd osoby te, również
i w nich, tworzyły w diecezji przemyskiej liczną grupę pedagogów, posiadając zazwyczaj
status nauczycieli prowizorycznych. Według tabeli 3 do końca lat 50. XIX w. szematyzmy szkolne tej diecezji wymieniały organistów jedynie sporadycznie. Natomiast w latach sześćdziesiątych tego stulecia ich liczba znacznie wzrosła. W roku szkol. 1863/64
zajęciom pedagogicznym oddawało się 18 organistów (stanowili ponad 13% kadry
nauczającej), natomiast 4 lata później czyniło to 20 osób (ponad 13% ogółu uczących).
Tabela 3: Nauczyciele-organiści w rzymskokatolickich szkołach trywialnych koedukacyjnych w diecezji przemyskiej w latach 1819-1868
Organista-nauczyciel

Organista-pomocnik

Ogółem
nauczycieli

1818/19

1

0

71

1823/24

0

0

73

1828/29

0

0

75

1833/34

0

0

71

1838/39

1

0

78

1843/44

0

0

78

1848/49

0

0

70

Rok

11. W. Bętkowski, Z historii szkoły zarszyńskiej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1961, nr 1, s. 102.
12.	R. Pelczar, Szkolnictwo w Krościenku Wyżnym do 1918 r., [w:] B. Lorens, E. Marszałek (red.), Dzieje
oświaty w Krościenku Wyżnym w latach 1417-1999, Krosno 2011, s. 21.
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Organista-nauczyciel

Organista-pomocnik

Ogółem
nauczycieli

1853/54

1

0

75

1858/59

1

0

87

1863/64

18

0

136

1867/68

19

1

151

Rok

Źródło: „Szematyzmy rzymskokatolickich szkół ludowych na lata 1819-1868”. Uwaga: W tabeli
nie uwzględniłem nauczycielek zatrudnianych w części szkół do prowadzenia zajęć praktycznych
z dziewczętami

Trochę inny obraz struktury kadry nauczycielskiej szkół tego typu rysuje się po
analizie szematyzmów szkolnych diecezji tarnowskiej (tabela 4).
Tabela 4: Nauczyciele-organiści w szkołach trywialnych koedukacyjnych w diecezji
tarnowskiej w latach 1835-1870

Rok

Organista-

Organista-

Ogółem

-nauczyciel

-pomocnik

nauczycieli

1835/36

0

0

67

1843/44

0

1

72

1849/50

10

0

89

1855/56

28

0

119

1859/60

46

3

173

1864/65

54

2

190

1867/68

67

5

232

1869/70

61

5

216

Źródło: „Szematyzmy szkół ludowych diecezji tarnowskiej na lata 1836-1870. Uwaga: W tabeli
nie uwzględniłem nauczycielek zatrudnianych w części szkół do prowadzenia zajęć praktycznych
z dziewczętami.
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W roku szkol. 1835/36 szematyzm diecezji tarnowskiej nie wymienił ani jednego
organisty, który zajmowałby się nauczaniem. Z kolei w roku szkol. 1843/44 ujęta
została tylko 1 osoba, pełniąca funkcję pomocnika nauczyciela w Ujanowicach13.
W następnych latach organiści-nauczyciele pojawiali się w szkołach znacznie częściej.
I tak. np. w roku szkol. 1849/50 uczyli w 10 miejscowościach, a w 1852/53 – w 1714.
Zaś w roku szkol. 1855/56 pracowali w 28 placówkach, piastując stanowisko nauczyciela rzeczywistego lub nauczyciela tymczasowego. Łącznie stanowili wtedy 23,5%
społeczności nauczycielskiej. W roku szkol. 1859/60 pracowali w 49 szkołach, z czego
w 46 uczyli samodzielnie, a w 3 byli pomocnikami nauczycieli. Wspólnie stanowili
ponad 28% kadry nauczycielskiej. W roku szkol. 1864/65 przybyło uczących organistów, których było 54. Ponadto 2 zatrudniano w charakterze pomocników nauczycieli.
Odsetek tych osób w społeczności nauczycielskiej wynosił prawie 29%. W roku szkol.
1867/68 pracowały one w 72 szkołach, z czego w 67 uczyły samodzielnie, a w 5 były
pomocnikami nauczycieli (31%). Wreszcie w roku szkol. 1869/70 organiści nauczali
w 66 szkołach, z czego w 61 samodzielnie. Warto w tym miejscu zauważyć, że organista
zazwyczaj pomagał proboszczowi, pełniącemu funkcję nauczyciela.
W latach 40. XIX w. w Galicji dodatkowo zaczęto organizować szkoły gminne, tworzone zazwyczaj z inicjatywy mieszkańców danej miejscowości (gminy). W diecezji
przemyskiej pierwsze szkoły tego typu zorganizowano w połowie tego dziesięciolecia.
Ich kadra nauczycielska generalnie wywodziła się prawie wyłącznie z osób świeckich,
ale nie związanych ze służbą kościelną. Wskazują na to dane zamieszczone w tabeli 5.
Bardzo rzadko nauczaniem w szkołach gminnych zajmowali się organiści. Wynikało
to prawdopodobnie z faktu, iż angażowani byli głównie do pracy nauczycielskiej
w szkołach parafialnych lub trywialnych. Do niewielu osób, które edukowały dzieci
w tych placówkach należał organista Ludwik Mromliński (Moraliński) ze Staromieścia, który w latach szkolnych 1858/59-1862/63 pracował w Trzebownisku (należącym do parafii Staromieście)15. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że w szkole
13.	„Schematismus des Gesammten an den Volksschulen der Tarnower Bischöflichen Diöcese l. R.
Angestelten Lehrpersonals, für das Jahr 1844”, Tarnów [1844], s. 20.
14.	Zob. „Szematyzm obejmujący wszystkich nauczycieli przy szkołach narodowych w tarnowskiej
dyecezyi biskupiej obrządku łacińskiego znajdujących się na rok 1850”, Tarnów [1850]; „Szematyzm obejmujący wszystkich nauczycieli przy szkołach narodowych w tarnowskiej dyecezyi
biskupiej obrządku łacińskiego znajdujących się na rok 1853”, Tarnów [1853].
15.	„Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza przemyskiego obrz. łac.
na rok 1859”, Przemyśl 1859, s. 12; „Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem
konsystorza przemyskiego obrz. łac. na rok 1863”, Jasło 1862, s. 16.
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parafialnej w siedzibie parafii zatrudniony był profesjonalny nauczyciel (Franciszek
Szczepański). Wcześniej (od roku szkol. 1847/48 do 1852/53) Mromliński pracował
w charakterze nauczyciela i organisty w szkole parafialnej w Staromieściu16. Ponownie
wrócił do tej szkoły w roku szkol. 1863/6417. Pracował na tym stanowisku co najmniej
do 1874 r.18 Z kolei organista Walenty Lalicki z Dynowa uczył w roku szkol. 1866/67
i 1867/68 w 2 szkołach gminnych: Bartkowej i Ulanicy, dwóch największych wsiach
parafii Dynów, do której należały 3 osady wiejskie19.
Tabela 5: Nauczyciele-organiści w szkołach gminnych w diecezji przemyskiej w latach 1844-1868
Osoba
1844/ 1847/ 1849/ 1852/ 1854/ 1857/ 1860/ 1862/ 1865/ 1867/
nauczająca 1845 1848 1850 1853 1855 1858 1961 1863 1866 1868
Organista
i nauczyciel

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

Wszystkich
osób
uczących

9

13

15

17

19

14

11

33

32

45

Źródło: „Szematyzmy rzymskokatolickich szkół ludowych na lata 1845-1868”

W diecezji tarnowskiej szkoły gminne zaczęto organizować dopiero w latach 50.
XIX w. Utworzono ich kilkanaście. Jednak bardzo poważny mankament organizacyjny
stanowił brak kadry nauczycielskiej, co powodowało, że zazwyczaj były one nieczynne.
Nauczanie udało się uruchomić zaledwie w kilku szkołach. Prowadziły je zazwyczaj

16.	„Schematismus der Volks-Schulen und des Lehrpersonals in der Przemyśler Diőcese lat. Ritus fűr
das Jahr 1848”, Rzeszów 1848, s. 16; „Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem
konsystorza przemyskiego obrz. łac. na rok 1853”, Przemyśl 1853, s. 14.
17.	„Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza przemyskiego obrz.
łac. na rok 1864”, Jasło 1863, s. 18.
18.	„Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskim na rok 1874”, Lwów
1874, s. 444.
19.	„Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza przemyskiego obrz.
łac. na rok 1868”, Jasło 1867, s. 16.
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osoby świeckie. W Łękach Górnych w roku szkol. 1859/60 i 1860/61 uczył organista
Tomasz Słowieński (Sławiński)20.
Obecność nauczycieli-organistów w państwowych szkołach trywialnych stanowiła
rezultat ustawy z 1805 r. nakazującej, aby w szkołach tego typu (wszędzie tam, gdzie
to było możliwe)łączyć pracę pedagogiczną z posadą organisty, kościelnego lub inną
posługą kościelną21. Tym samym władze państwowe zgodziły się na kumulowanie
przez nauczycieli funkcji oświatowych z innymi zajęciami zarobkowymi, aby w ten
sposób zaradzić problemom materialnym wspomnianych osób22. Przy okazji chciano
włączyć w działania na rzecz utrzymania pedagogów również duchowieństwo katolickie. W rezultacie w szkołach trywialnych (podobnie jak w szkołach parafialnych)
do najczęściej wykonywanych przez nauczycieli czynności pozaszkolnych zaliczano
zajęcia organistowskie. Jednak początkowo (do 1815 r.), czyli w okresie, gdy szkoły
tego typu najczęściej tworzono jedynie w miastach, nauczyciele zazwyczaj nie łączyli
pracy edukacyjnej z kościelną. Dopiero od 1816 r., odkąd zaczęły się one mocniej upowszechniać we wsiach, zaistniała w tych miejscowościach potrzeba równoczesnego
wykonywania przez nauczycieli obu funkcji. W diecezji przemyskiej propagatorem
takich rozwiązań był bp Michał Korczyński. Podobne działania podejmował także
biskup tarnowski J. G. Wojtarowicz (1840-50)23. Jednak to rozwiązanie niosło wiele
problemów organizacyjnych, zwłaszcza w wielkich parafiach, gdzie organiści mieli
dużo pracy o charakterze religijnym. Toteż niekiedy musieli odkładać na bok zajęcia
szkolne albo pozostawiać dzieci w klasie bez nadzoru. W takich sytuacjach wyręczali
się starszymi uczniami, którzy ich na pewien czas zastępowali, opiekując się resz-

20.	„Schematismus des Gesammten an den Volksschulen der Tarnower Bischöflichen Diöcese angestelten Lehrpersonals für das Jahr 1860...”, s. 15; „Schematismus des Gesammten an den Volksschulen der Tarnower Bischöflichen Diöcese angestelten Lehrpersonals für das Jahr 1861”,
Tarnów 1860, s. 15.
21.	K. Falkiewicz, Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicyi w latach 1848-1898, Lwów 1899, s. 84; S.
Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji, cz. 1. Czasy przed zaprowadzeniem autonomii
1772-1861, Lwów 1916, s. 26.
22.	M. Krupa, Szkolnictwo ludowe w obwodzie przemyskim w końcu XVIII wieku, [w:] A. Meissner
(red.), Z dziejów oświaty w Galicji, Rzeszów 1989, s. 97; A. Jedynak, Szkolnictwo elementarne
w diecezji tarnowskiej za rządów biskupa J. G. Wojtarowicza (1840-1850), „Currenda”, R. 136,
1986, nr 1-3, s. 74.
23. A. Jedynak, Szkolnictwo elementarne..., s. 74.

22

Roman Pelczar

tą uczniów i ćwicząc z nimi przerobiony materiał24. Ponadto w wielu placówkach
nauczyciele-organiści byli słabo wyedukowani, mieli niechętny stosunek do pracy
pedagogicznej oraz zaniedbywali szkołę i uczniów25. Toteż pojawiały się głosy, aby
oddzielić tę funkcję od czynności szkolnych26. Wynikało to z faktu, iż niejednokrotnie
wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych pogarszało jakość efektywności pracy
dydaktycznej. Dlatego władze zwierzchnie nakazywały, aby czyniono to w sposób nie
rzutujący negatywnie na realizację obowiązków pedagogicznych27. Należy jednak
zauważyć, że w części miejscowości (zwłaszcza miejskich)organiści nie pracowali
w szkole lub prowadzili w niej wyłącznie naukę śpiewu. Przykładowo sytuacja taka
miała miejsce ok. 1802 r. w Rozwadowie28.
Na wolne posady nauczycielskie w szkołach trywialnych i parafialnych ogłaszano
publiczne konkursy. Dotyczyło to także stanowisk łączących pracę w szkole z pracą w kościele, co ilustruje tabela 6, zawierająca przykłady konkursów na funkcje
nauczycieli-organistów z połowy lat 60. XIX w. Ogłaszał je najpierw cyrkuł, potem
dozorcy dystryktowi, a jeszcze później – konsystorz, który sam nominował osoby lub
proponował je władzom krajowym do zatwierdzenia.
Tabela 6: Konkursy na posady nauczyciela-organisty w szkołach trywialnych i parafialnych diecezji przemyskiej w latach 1863-1866 (wykaz niepełny)
Data
ogłoszenia

13 VII 1863 r.

Miejscowość

Stanowisko

Lutcza

nauczyciel
trywialny
i organista

Pensja

Prawo
prezenty

246 złr 75 kr.

proboszcz w porozumieniu
z nadzorem
szkolnym

24.	M. Pelczar, A. Lorens, Sześćset lat doli i niedoli Krościenka Wyżnego i Iskrzyni 1350-1950, Krościenko Wyżne [1997], s. 224.
25. W. Kalinka, Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem, Paryż 1853, s. 45.
26.	A. Skoczek, Rys historyczno-statystyczny szkół ludowych w Galicji 1772-1848, Kraków 1869, s. 28-29.
27.	J. Hoff, Rozwój demograficzny, szkolnictwo, kultura Łańcuta i okolic w okresie autonomicznym, [w:]
W. Bonusiak (red.), Łańcut. Studia i szkice z dziejów miasta, Rzeszów 1997, s. 135.
28.	W. Gaj-Piotrowski, Stan szkolnictwa i oświaty w rejonie Rozwadowa w latach 1772-1874, „Rocznik
Województwa Rzeszowskiego”, R. 8, 1975, s. 37.
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Data
ogłoszenia

Pensja

Prawo
prezenty

Zaczernie

nauczyciel
trywialny
i organista

189 złr 85 kr.

proboszcz w porozumieniu
z właścicielami
Zaczernia

8 I 1864 r.

Osobnica

nauczyciel
trywialny
i organista

210 złr

Komisja Namiestnikowska
w Krakowie

8 I 1864 r.

Polna

trywialny
i organista

27 złr 5 kr.

proboszcz

nauczyciel

63 złr w go-

proboszcz w po-

parafialny
i organista

tówce oraz
naturalia

rozumieniu
z gminą

Miejscowość

Stanowisko

8 I 1864 r.

nauczyciel

8 I 1864 r.

Jasionów

8 I 1864 r.

Staszkówka

nauczyciel
trywialny
i organista

189 złr

proboszcz

10 V 1865 r.

Osobnica

nauczyciel
trywialny
i organista

210 złr

Komisja Namiestnikowska
w Krakowie

Binarowa

nauczyciel
trywialny
i organista

180 złr
i dochód
organisty

6 X 1865 r.
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Moszczenica

13 IV 1866 r.

Osobnica

trywialny
i organista
nauczyciel
trywialny
i organista

na wniosek proboszcza i gminy

210 złr

proboszcz,
gmina i urząd
powiatowy
biecki

210 złr

Komisja Namiestnikowska
w Krakowie

nauczyciel
18 XI 1865 r.

Komisja Namiestnikowska

Roman Pelczar

Data
ogłoszenia
25 IX 1866 r.

Miejscowość

Stanowisko

Staszkówka

nauczyciel
trywialny
i organista

Pensja

189 złr

Prawo
prezenty
proboszcz

Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Zespół 274, sygn. 1, passim; „Kurenda Szkolna”, nr 2,
Tarnów 1864, s. 1.

Sytuacja materialna nauczycieli-organistów
Jednym z podstawowych problemów szkół ludowych był brak precyzyjnych uregulowań prawnych w kwestiach uposażenia nauczycieli. Przy tym rząd przerzucał ciężar
ich opłacania na barki społeczeństwa. Ustawa szkolna z 1805 r. zwracała tylko uwagę,
że mają oni być finansowani przez ludność parafii organizującej szkołę. Zapis ten dotyczył wyłącznie szkół głównych i trywialnych. Natomiast nie wspominał o szkołach
parafialnych, traktowanych przez władze państwowe jako instytucje religijne. W konsekwencji istniały duże dysproporcje lokalne odnośnie wynagrodzenia nauczycieli,
które zmieniało się w zależności od sytuacji materialnej miejscowej ludności oraz
jej stosunku do szkoły29.
Analizując kwestię utrzymania i uposażenia nauczycieli-organistów pracujących
w szkołach parafialnych należy zauważyć, że wysokość ich dochodów miała duży
wpływ na panującą w tych placówkach sytuację kadrową. W czasach przedrozbiorowych w ramach stałego uposażenia otrzymywali oni mieszkanie w szkole, ogródek,
czasem także sad owocowy lub kawałek pola uprawnego30. W okresie zaborów, zgodnie
z dotychczasową tradycją, wysokość i rodzaje świadczeń finansowych i materialnych na
rzecz kadry nauczycielskiej ustalali z reguły proboszczowie. W konsekwencji między
poszczególnymi miejscowościami istniały różnice w kwestii uposażenia nauczycieli.
Obrazują tę sytuację dane dla parafii dek. rzeszowskiego, pochodzące z 1775 r. I tak
w Staromieściu organista dysponował kawałkiem gruntu uprawnego, niewielką łąką
29.	A. Smołalski, Uposażenie nauczycieli w Polsce. Zarys historyczny do 1939 r., Opole 1990, s. 54; F.
Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914, Lublin 1991,
s. 159.
30.	H. Błażkiewicz, Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1636-1757 w świetle wizytacji
biskupich, „Nasza Przeszłość” , t. 46, 1976, s. 186.
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oraz małym ogródkiem, a ponadto otrzymywał rocznie 40 złp. W Słocinie dostawał od
plebana 60 złp i trzecią część akcydensów oraz petytę zbożową od parafian31. Dobrym
przykładem może być także parafia Urzejowice. W dokumencie z 1792 r. (zawierającym
opis sytuacji materialnej tamtejszego nauczyciela) zanotowano: „rektor szkoły sive organista z wszystkich dochodów wymienionych przez przywilej z 1420 r. nie ma obecnie
nic, oprócz domu sive szkoły i niewielkiego ogrodu”32. Dla zobrazowania wysokości
uposażenia nauczycieli w użytki rolne posłużę się przypadkiem Jaćmierza i danymi
z 1798 i 1816 r. I tak w 1798 r. fundacja na rzecz organisty obejmowała kawałek pola
poza miastem (2 stajonka), ćwierć pola, mały ogród przy domu oraz salarium płacone
przez plebana w wysokości 24 złp. Natomiast w 1816 r. osoba ta posiadała 2 stajonka
(o pow. 2 mrg 1256 sążni²), ćwierć pola (4 mrg 1250 sążni²), nieużytki (3 mrg 300 sążni²) i łączkę (1530 sążni²). Ponadto ze skarbony kościelnej i od proboszcza otrzymywał
rocznie 6 złr33. Jak wskazują źródła z ostatniej ćwierci XVIII w., podstawy utrzymania
nauczycieli były bardzo skromne. Stąd często pojawiał się problem rezygnacji z pracy.
Warto jednak podkreślić, że pomimo nieraz skromnych dochodów, wynagrodzenie
nauczycieli-organistów zazwyczaj było najwyższe wśród pracowników kościelnych.
Dla przykładu w Łowcach ok. 1800 r. organista-ludimagister otrzymywał od plebana
rocznie 40 złr, dzwonnik – 10 złr, a kalikancista – 6 złr34.
W przypadku szkół trywialnych już w początkach ich funkcjonowania w Austrii
władze państwowe zauważyły niedostateczne uposażenie materialne nauczycieli.
Dlatego jednym ze sposobów poprawy sytuacji finansowej tych osób było wyrażenie
w 1805 r. zgody na łączenie przez nich czynności nauczyciela z funkcją organisty lub
innego pracownika kościelnego lub pisarza gminnego35.
Pomimo niskich dochodów wielu spośród nauczycieli-organistów (zwłaszcza w środowiskach wiejskich) cieszyło się dużym autorytetem w lokalnych społecznościach.
Decydowały o tym różne czynniki. Jednym był fakt, że osoby te były blisko powiązane
z duchowieństwem parafialnym, pełniły różne funkcje w kościołach, uczestniczyły we
31. AAP, sygn. 334, k. 12, 19v, 22, 23v, 25, 26v, 27v, 30, 33, 34v, 36, 39.
32. AAP, sygn. 1828, s. 81.
33.	AAP, sygn. 808, s. 126-127; J. Stachowicz, Oświata, kultura i język Jaćmierza i Bażanówki, „Rocznik
Sanocki” t. 2, 1967, s. 10. Uwagi: 1 mórg (mrg) dolnoaustriacki = 1600 sążni², tj. ok. 57,5 ara;
1 sążeń² wiedeński = 3,6 m² – I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX
i XX wieku, Warszawa 2003, s. 46.
34. AAP, sygn. 1177, s. 59.
35. W. Gaj-Piotrowski, Stan szkolnictwa..., s. 36; M. Krupa, Szkolnictwo ludowe w obwodzie..., s. 97.
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wszystkich uroczystościach religijnych odbywających się w parafii oraz w rodzinach
parafian. Dodatkowo posiadały określony zasób wiedzy, co sytuowało je w gronie
miejscowej,nieraz bardzo nielicznej, inteligencji36.

Kwalifikacje intelektualne i moralne nauczycieli-organistów
W myśl zarządzeń austriackich, zwłaszcza ustawy szkolnej z 1805 r., nauczyciele szkół
ludowych powinni posiadać określone kwalifikacje. Do podstawowych należały: zdrowy rozsądek, religijność oraz zdrowie fizyczne. Ponadto nauczyciel powinien umieć
dobrze czytać wszelkie formy druku znajdujące się w podręcznikach szkolnych oraz
wyraźnie i biegle pisać wszystkimi rodzajami pisma. Poza tym musiał znać cztery
podstawowe działania arytmetyczne na liczbach całkowitych i ułamkach, a także być
biegłym w liczeniu pamięciowym37. Wspomniana ustawa określała różne sposoby
kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół ludowych. Było to spowodowane bardzo
odczuwalnym ich brakiem. Jedna z form zdobywania kompetencji nauczycielskich
– to odbycie przynajmniej rocznego stażu nauczycielskiego pod nadzorem miejscowego proboszcza i urzędu dziekańskiego. Przy czym osoby te musiały wykazać się
odpowiednimi umiejętnościami pedagogicznymi oraz uzyskać nienaganną opinię
o swych postawach etyczno-moralnych38. Ustawa stwarzała także inną możliwość
zdobywania kwalifikacji potrzebnych do pracy na tym stanowisku. Mianowicie nakazywała tworzyć w każdym cyrkule 3-miesięczny kurs pedagogiczny (preparandę) dla kandydatów na nauczycieli szkół ludowych. Po jego ukończeniu osoby te
musiały poddać się egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu przed okręgowym
nadzorcą szkolnym. Jego pozytywny wynik umożliwiał objęcie posady pomocnika
nauczyciela. Następnie po odbyciu (pozytywnie ocenionej) rocznej praktyki osoba
ponownie poddawała się egzaminowi, którego zaliczenie dawało prawo do ubiegania się o stanowisko nauczyciela stałego39. Wspomniane kursy preparandy miały
przygotowywać kandydatów na nauczycieli w szkołach trywialnych i parafialnych.
36.	J. Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 137.
37.	C. Majorek, Galicyjskie szkolnictwo pedagogiczne w latach 1775-1871, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” R. 10, z. 3, 1967, s. 369-370.
38. F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Galicji..., s. 122.
39.	A. Skoczek, Rys historyczno-statystyczny..., s. 6; M. Adamczyk, Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej
diecezji przemyskiej w latach 1772-1867, [w:] S. Stępień (red.), Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa,
t. 3, Przemyśl 1996, s. 152; C. Majorek, Galicyjskie szkolnictwo pedagogiczne..., s. 370-371.
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Dodatkowo szczególną uwagę kładziono w nich na przedmioty przygotowujące do
funkcji organisty lub diaka40.
Dostrzegając problemy organizacyjne władze biskupie dążyły do poprawy sytuacji
w kwestii przygotowania dydaktycznego kandydatów na nauczycieli szkół ludowych
niższego typu. Dlatego w Tarnowie tamtejszy biskup Franciszek Zachariasiewicz
(1836-40) założył Szkołę Organistowską. Także biskup przemyski Michał Korczyński
(1834-1839) utworzył w tym czasie w Przemyślu Szkołę Organistów, w której oprócz
kształcenia w zakresie muzyki, przyszli organiści dodatkowo, w prowadzonej przy
tym zakładzie preparandzie, mogli zdobyć wymagane kwalifikacje pedagogiczne do
nauczania w szkołach parafialnych. Instytucja ta dostarczała pewną grupę nauczycieli-organistów do omawianych placówek41. W latach 1860-1868 naukę w szkole
pobierało 32 słuchaczy42. Była to więc liczba niewielka w stosunku do ilości aktualnie
działających w diecezji przemyskiej szkół parafialnych.
Od nauczycieli angażowanych do pracy wymagano moralnego prowadzenia się,
który to wymóg odgrywał decydującą rolę w ich zatrudnieniu. Kandydatów na posadę
nauczyciela dyskwalifikowało oskarżenie o brak szacunku dla Kościoła, obojętność
religijną, nieposłuszeństwo względem proboszcza, niewłaściwe traktowanie dzieci43.
Organiści zazwyczaj posiadali rodziny. Dlatego władze zwierzchnie zwracały uwagę
także na ich postawy wobec swych bliskich44.

Stosunek kościelnych władz zwierzchnich
do nauczycieli-organistów
Nauczyciele-organiści pracowali w bardzo wielu szkołach wiejskich, a często nawet
w małych miasteczkach. Dotyczyło to zwłaszcza szkół parafialnych. Ale także w szkołach
trywialnych stanowili oni znaczący odsetek grona pedagogicznego. W ramach swych
powinności kościelnych zobowiązani byli do uświetniania swą grą na organach mszy
40.	E. Podgórska, Sytuacja szkolnictwa i oświaty w zaborze austriackim. Szkolnictwo elementarne, [w:]
S. Michalski (red.), Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, T. 1, Warszawa 1982, s. 264-265.
41.	B. Kumor, Szkolnictwo ludowe w Diecezji Tarnowskiej 1786-1850, [w:] A. Meissner (red.), Z dziejów
oświaty w Galicji, Rzeszów 1989, s. 115; W. Sarna, Biskupi przemyscy obrz. łać., cz. II, Przemyśl
1910, s. 530; W. Gaj-Piotrowski, Stan szkolnictwa..., s. 36-37.
42.	R. Pelczar, Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 17721869, Lublin 2009, s. 106.
43. B. Kumor, Szkolnictwo ludowe..., s. 121.
44. R. Pelczar, Szkoły parafialne..., s. 111.
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i różnych nabożeństw, uczestnictwa w licznych uroczystościach religijnych kościelnych
i prywatnych itp. Często obowiązki te stawiali wyżej od czynności pedagogicznych. Tak
było na przykład w Jaćmierzu w 1798 r., gdzie organista w pierwszej kolejności miał
wykonywać szereg czynności kościelnych (służyć świątyni, realizować zobowiązania
będące wynikiem legatów uczynionych na jego rzecz przez parafian itp.). Dopiero na
końcu znalazł się obowiązek nauczania dzieci45. Zakres czynności organisty ulegał
powiększeniu w sytuacji, gdy dodatkowo przyjął on na siebie obowiązki kościelnego.
Dodatkowe prace niejednokrotnie utrudniały nauczycielowi-organiście prowadzenie nauczania, negatywnie wpływając na jego efektywność oraz na ocenę dokonywaną
przez lokalną społeczność. Dlatego różnorodność zajęć codziennych, wymagających
od niego dużej aktywności i zaangażowania w szkole, kościele, życiu rodzinnym oraz
lokalnej społeczności nieraz powodowała u przełożonych potrzebę udzielenia mu
stosownych wskazówek praktycznych. Warto w tym miejscu przywołać instrukcję
dydaktyczno-wychowawczą i etyczno-moralną dla nauczycieli rzymskokatolickich
szkół parafialnych i trywialnych z terenu diecezji tarnowskiej, opublikowaną w 1860
r. przez Kurię Biskupią w Tarnowie. Jest ona adresowana głównie do osób pracujących w szkołach wiejskich, w tym także do nauczycieli-organistów. Jej autorem jest
anonimowy ksiądz diecezjalny, zapewne proboszcz jednej z parafii. Instrukcja (o charakterze poradnika) poruszała kilka kwestii, a mianowicie: potrzebę systematycznego przygotowywania się nauczycieli do lekcji, odmawiania modlitw w szkole wraz
z uczniami, a także zasad zachowywania się w trakcie nauki, w domu i poza nim46.
Wskazówki były bardzo szczegółowe i odwoływały się do doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych ówczesnego szkolnictwa. I tak w kwestii postaw nauczyciela
w szkole instrukcja mówiła: „Dobry nauczyciel powinien mieć to przekonanie, iż się
ma przyczynić do ucnotliwienia i uszczęśliwienia powierzonych mu dziatek, aby się
stały użytecznymi ludzkości i miłymi Bogu; a tego nie osiągnie, jeżeli tylko po staremu przesiedziawszy w szkole godzinę lub dwie, nauczy je choćby i najlepiej czytać,
pisać i rachować. Ma on jeszcze świętszy obowiązek wychowywania powierzonej
mu dziatwy na bogobojnych chrześcijan i pracowitych ludzi; i do tego każda jego
nauka czy to czytania, czy pisania, czy rachunków zastosowana być powinna. Więc
się zawsze w tej myśli, choćby zresztą najdoskonalej swój przedmiot rozumiał, i do
45. AAP, sygn. 808, s. 127; R. Pelczar, Szkolnictwo parafialne w ziemi..., s. 123-124.
46.	R. Pelczar, Instrukcja dla nauczycieli wiejskich szkół ludowych diecezji tarnowskiej z 1860 r., „Karpacki Przegląd Naukowy” 2014, nr 3, s. 157-168.
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najłatwiejszej na pozór nauki przygotowywać powinien... Bo nauczyciel, który się nie
przygotowuje, nie tylko sam obojętnieje, tępieje i miłość do nauki traci i nauczanie jak
ciężką, niemiłą odrabia pańszczyznę; ale też i wyż wspomnianego zamiaru, któremu
się poświęcił, to jest bogobojnego wychowywania młodzieży, nigdy nie osiągnie”.
Ważne miejsce w procesie dydaktyczno-wychowawczym w trakcie lekcji spełniała modlitwa. Autor wskazówek podpowiadał nauczycielowi: „Kiedy więc już się
nauczyciel przygotował i wstąpiwszy do izby szkolnej dzieci pozdrowił i uspokoił,
ma je wezwać do szczerej modlitwy, robiąc je uważnymi, że bez błogosławieństwa
Bożego żadne zatrudnienie się nie uda. Z początkującymi powinien sam nauczyciel
przed rozpoczęciem nauki i po nauce modlitwę z wiarą i pokorą, pomału i wyraźnie
czystą wysławiać mową; a potem niech dziatki nie razem, lecz z kolei po jednemu,
by każdego uchybienia tak w wymowie, jako też i w układzie ciała mógł poznać
i poprawić, do równie szczerej i pokornej modlitwy przyzwyczają”.
Bardzo dużo miejsca w tym poradniku zajął problem właściwych postaw nauczyciela
w trakcie lekcji. Według jego autora nauczyciel powinien kochać dzieci, okazywać im
cierpliwość, dążyć do poznania każdego z nich. Miał także starać się, aby już od początku
roku szkolnego przyzwyczajać dzieci do zachowywania porządku i uczyć ich zasad dobrego wychowania: „Bo dzieci wiejskie wszystkiego nauczać, do wszystkiego przyzwyczajać
trzeba. Trzeba ich uczyć stąpać, chodzić, siadać, wstawać, czapkę zdejmować, kłaniać
się, a nawet drzwi z zamkiem, często im nie znane, otwierać i bez trzasku zamykać”.
Instrukcja poruszała także zagadnienienie nagannego zachowywania się nauczycieli w domu i poza domem: „Dobry nauczyciel nie tylko w szkole podczas godzin
nauki, ale i w domu i poza domem, w każdej życia chwili tak dla dziatek, jako też i dla
dorosłych, i dla całej gromady powinien być wzorem bogobojności, pracowitości,
oszczędności, trzeźwości i porządku”. Autor poradnika wyartykułował w nim kilka
szczegółowych wskazówek dla nauczycieli. Brzmiały one następująco:
„1. Niech sobie początkujący nauczyciel wiejski nie robi nadziei wygodnego i we
wszystko opływającego życia, boby nieraz przy szczupłym uposażeniu swoim boleśnie
został zawiedzionym i mógłby stracić ochotę do pracy.
2. Powinien się starać poznać i pokochać ten lud, z którym żyje; a najbliższym
bliźnim dla nauczyciela jest gmina cała. Jeżeli jej nauczyciel nie pokocha, jeżeli mu
w pośród niej żyć nie miło, jeżeli nie jest przywiązanym do jej dzieci, to wtenczas
naukę z przymusu tylko, niby jaką pańszczyznę odbywać będzie, a taka nauka niewiele
przyniesie korzyści.
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3. Dlatego też może czasem nauczyciel od uczciwego wieśniaka przyjęć zaprosiny
na chrzciny lub wesele; tam albowiem najlepiej pozna domowe pożycie ludu, jego
cnoty i wady, sposób mówienia i obyczaje, i wnet odgadnie, od jakich przywar dzieci
odzwyczajać, a do jakich cnót nakłaniać potrzeba. Rozumie się, iż w takim razie
szczególnie trzeźwo, skromnie i przykładnie zachowywać się mu wypada.
4. Przy spotykaniu ludzi, niech każdego uprzejmie pozdrowi; grzeczność nikomu
nie zawadzi, a cechuje wykształconego człowieka. Z tego jednak nie wynika, żeby się
miał pospolitować, i z kim bądź, albo uczęszczaniem na targi, jarmarki i do karczmy
swą powagę nauczycielską poniewierać. Karczmy i pijaństwa, tego źródła wszelkich
zbrodni, tej przepaści bezdennej, która już tyle organistów pochłonęła i do ostatniej
przyprowadziła nędzy i żebractwa, powinien się święcie wystrzegać; bo jeżeli nałóg
pijaństwa każdego upadla, to w nauczycielu staje się prawie zbrodnią nie do darowania. Nauczyciel pijanica osłabiony na zdrowiu, na umyśle niedołężny, bywa tylko
pośmiewiskiem młodzieży, i więcej się do jej zepsucia i zgorszenia, niż do jej wykształcenia i wychowania przyczynia, i dla tego natychmiast oddalonym być powinien.
5. Lecz nie tylko w pożyciu z sąsiadami, ale i w własnym mieszkaniu, i u siebie,
niech nauczyciel zawsze pamięta, że i tu ma być wzorem i przykładem całej gromadzie.
W pożyciu zatem z żonę i domownikami niech zachowuje jedność i zgodę, w gospodarstwie porządek i ochędóstwo, a dzieci jego, jako dzieci nauczyciela powinny
być jak najgrzeczniejsze i najskromniejsze, aby się inne na nie zapatrywać mogły.
6. W kłótnie i procesy pojedynczych gospodarzy, albo gromad niech się nigdy nie
miesza; ani sam z nimi niech nie wszczyna kłótni obelżywej, bo nauczyciel ma być
wzorem zgody i miłości chrześcijańskiej, a nie podżegaczem do kłótni i swarów.
7. Nauczyciele starsi, nie znający dzisiejszego sposobu nauczania, niech się radzą
młodszych, albo takich ludzi, o których wiadomo, iż im w tym względzie poradzić
i pomóc potrafią. Młodsi zaś niech chętnie pomagają starszym, a ze swoich, może
zresztą, szczupłych wiadomości niech się nie chlubią, bo nikt „nie jest doskonałym”
a wszyscy aż do śmierci uczyć się musimy.
8. Nareszcie niech i o tym żaden nauczyciel nie zapomina, iż przy najlepszych
nieraz chęciach i odpowiednich nawet zdolnościach, natrafi na trudne do przezwyciężenia zawody; lecz niech nie traci otuchy, ale szuka pomocy i rady, albo u księdza
proboszcza, albo ks. dziekana, albo i u dziedzica, jeżeli jest on przyjacielem szkółki.
Ale przede wszystkim niech się udaje z modlitwą do Boga47.
47. „Schul-Kurrende” 1860, nr 3, s. 13-16.
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W 1863 i 1864 r. w kilku numerach „Kurendy Szkolnej” diecezji tarnowskiej, wydawanej przez Kurię Biskupią w Tarnowie, zamieszczono kolejny poradnik o charakterze
dydaktyczno-wychowawczym i etyczno-moralnym dla nauczycieli szkół parafialnych
i trywialnych z terenu tej jednostki administracji kościelnej, zatytułowany Niektóre
przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi. Przestrogi zostały
zatwierdzone przez Konsystorz Biskupi w Tarnowie 30 VII 1863 r.48 Instrukcja była adresowana do osób pracujących w środowiskach wiejskich oraz małomiasteczkowych.
Poruszała kilka kwestii, a mianowicie: ogólne zasady zachowywania się nauczyciela;
domowe pożycie nauczyciela; urzędowanie nauczyciela w szkole, na chórze, w kościele
i zakrystii oraz funkcjonowanie w lokalnym środowisku.
Autor poradnika podkreślał, że „urząd nauczycielski zaraz po urzędzie kapłańskim następuje i wszelkie inne posady gromadzkie przewyższa...Od najdawniejszych
też czasów bywali nauczyciele nie tylko po wsiach, ale i po miastach także sługami
kościoła jako organiści, kościelni itp. i jako tacy różne maję obowiązki, które nie
wszystkim zdają się być wiadome”.
W przestrogach zawarto szereg rad na różne sytuacje: „Niechże zatem początkujący nauczyciel dobrze pamięta, iż równie jak ksiądz proboszcz, i on na świeczniku
postawiony, na niego wszyscy, nie tylko dzieci ale i dorośli patrzą; i przykład jego
zawsze wielki wpływ na całą gromadę wywiera. Jego zachowanie się zatem powinno
być zawsze i wszędzie poważne, skromne, szczere i rzetelne, bezstronne i sprawiedliwe,
stałe i pewne; ani podłym czołganiem, ani dumnym i obrażającym postępowaniem
nieskalane, aby ile możności ze wszystkimi żyć w zgodzie a przecież godność powołania swego zachować, i obowiązki swoje ściśle mógł wypełniać. Niech się ubiera
skromnie, ale czysto, niech nie sprawia najmodniejszych sukien, jeżeli ich nie ma
czym zapłacić. Niech się nie miesza w kłótnie i sprzeczki gromadzkie, boby sobie
wkrótce nieprzyjaciół narobił. Niech Bóg broni, by się zaś do odwiedzania karczem
nie przyzwyczaił, albo z domu po wódkę nie posyłał, boby się to wkrótce jego zgubą
stało, i wnet by mógł utracić swą posadę; przepisy albowiem dzisiejsze nauczycieli
pijaków natychmiast bez miłosierdzia, i to bardzo słusznie oddalać nakazują. Na
chrzciny, wesela, stypy pogrzebowe itp. chodzić zatem nie powinien; gdyż aby się
stać pijakiem więcej nie potrzeba, jak tylko przyjmować wszystkie takie zaprosiny,
48.	R. Pelczar, Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.).
Przyczynek do dziejów oświaty galicyjskiej w dobie przed autonomią, [w:] S. Kozak, A. Kawalec,
P. Sierżęga, J. Kuzicki (red.), Galicja. Studia i Materiały, T. 1, Rzeszów 2015, s. 343-357.
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a to się naszym nauczycielom i organistom bardzo często przydarza. Dla wszystkich
powinien być nauczyciel jednakowo uprzejmym, nikogo nie wyszczególniać i nie
podchlebiać zamożniejszym i bogatszym. Spotkawszy kogo należy się go grzecznie
pozdrowić. Lud nasz jeśli zapomina o wymaganiach grzeczności, trzeba mu grzecznością wzorować. We wszystkim zaś gdzie by początkujący nauczyciel nie był pewny
swego zdania, niech się radzi księdza proboszcza, bo ten najlepiej zna miejscowe stosunki i potrzeby; a zresztą jest on jego najbliższym przełożonym i zapewne najlepszej
porady i pomocy mu nie odmówi”.
Instrukcja zawierała także sugestie odnośnie życia rodzinnego nauczycieli: „Pożycie
domowe nauczyciela chrześcijańskiego po chrześcijańsku urządzone być powinno,
aby nie tylko swą osobą, ale także całym swym domem, każdemu innemu domowi chrześcijańskiemu w całej gminie dobrym przykładem mógł przyświecać. Dom
zaś jego wtenczas będzie chrześcijańskim, jeżeli wszyscy, którzy doń należą, więc
i żona, i dzieci, i służący jako też nie mniej i pomocnicy szkolni, a przede wszystkim
sam nauczyciel religijne i moralne, chrześcijańskie i kościelne obowiązki dokładnie
i ściśle wypełniać będą. Aby wszyscy poranne i wieczorne modlitwy, jako też przed
i po jedzeniu codziennie, pobożnie odmawiali, aby niedziele i święta jak się należy,
święcili, aby na nabożeństwo poranne i nieszpory uczęszczali, a będąc blisko kościoła
w należytym czasie przybywali; aby także w dni powszednie mszy św. słuchali; aby
wszyscy posty ściśle zachowywali; a nikt sobie ani o Bogu, ani o wierze, ani o obrzędach świętych lekkomyślnych żartów nie dozwalał i nikt z domowników niemoralnym
lub nieprzyzwoitym czynem się nie skalał; tego zawsze stale i nieustannie dobry
nauczyciel przestrzegać powinien”. Instrukcja mocno podkreślała: „W ogóle zatem
niech żaden nauczyciel tego nigdy nie spuszcza z pamięci, że obok księdza na niego
i na jego rodzinę wszyscy najbardziej uważają, i ostrzej o nim niż o każdym innym
sądzą. Dlatego niech się jak najusilniej stara, aby wszystkim tak w domu, jako też
i poza domem był wzorem porządku i obyczajności”.
Najwięcej miejsca w tym dokumencie poświęcono pracy nauczyciela w szkole. Najpierw zwrócono uwagę na zadania wychowawcze: „Nauczyciel szkółki elementarnej,
a szczególnie wiejskiej, powinien zawsze mieć cel przed oczyma, do którego dąży
i ciągle pamiętać o tym, że te dzieci, które mu nie tylko do nauki, ale i do wychowania
są powierzone, na dobrych gospodarzy, pracowitych, roztropnych i zabiegliwych
rolników, życzliwych i spokojnych sąsiadów; a przede wszystkim na bogobojnych
i skromnych chrześcijan wykształcać trzeba. Nie idzie tu zatem o to, aby umysł dzieci
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niestrawnymi, niezrozumiałymi, przyszłym rolnikom wcale niepotrzebnymi zdaniami, którymi się początkujący nauczyciele tak popisywać lubią, niepotrzebnie zapychać,
ale o to, aby dzieci wszystko, czego bądźkolwiek w szkole się uczą, do przyszłych
potrzeb życia zastosowywać mogły... Wychowuje się zaś dzieci, nie tylko przez naukę,
ale więcej jeszcze przez życzliwe, sprawiedliwe i ojcowskie obchodzenie się z nimi;
przez odzwyczajanie od zakorzenionych w domu nałogów i narowów, nieochędóstwa,
próżniactwa, gburstwa i niegrzeczności, a przez przyzwyczajanie do cnót chrześcijańskich i towarzyskich skromności i życzliwości, czystości i usłużności, pobożności
i trzeźwości. Jak się należy kogo pozdrowić, jak się komu ukłonić; jak stać, jak chodzić;
jak się modlić, jak śpiewać w kościele; jak na procesjach, pogrzebach itd. zachowywać
się trzeba; do tego wszystkiego dziatwa wiejska w szkole się wezwyczajać powinna”.
Na koniec autor przestróg sformułował najważniejsze rady adresowane do nauczyciela:
„1. Powinien on mieć przekonanie, że szkółka jest całym jego światem, jego chlubą,
jego szczęściem, jego zbawieniem. I zaprawdę, będzie szczęśliwym, jeżeli się poświęci tym maluczkim. Chcąc jednak wytrwać w tym dobrym przedsięwzięciu, trzeba
mieć prawdziwe poświęcenie i niczym się nie dać zrazić. Niewdzięczność ludu niech
nikogo nie zniechęca, bo ten niestety do dziś dnia o powinnościach rodzicielskich
i o pierwszych zasadach wychowania dziatwy prawie żadnego nie ma pojęcia; ani
też szczupłość dochodów, bo zasługa nauczyciela poświęcającego się dla ludu i tak
na tym świecie żadną ceną wynagrodzić by się nie dała, a prawdziwą nagrodę tutaj
w samym sobie, w swoim własnym sumieniu znaleźć tylko może, jeżeli poświęcając
się z miłości dla braci, wypełni wolę Ojca Niebieskiego.
2. Początkujący nauczyciel, wezwawszy pomocy Bożej, niech się zawsze do tego
przygotuje, czego właśnie ma dzieci nauczać. Modląc się z dziatwą przed i po nauce
niech i sam za sobą westchnie do Ducha św. aby go oświecił.
3. Podczas godzin szkolnych nie powinien nigdy dziatwy bez potrzeby opuszczać,
ani się czym innym zatrudniać, boby to było krzywdą dla rodziców, którzy za naukę
płacą i krzywdą dla dzieci, które na nauce tracą. Jeden tylko jest wypadek, gdzie nauczycielowi, jeżeli oraz jest i organistą, szkołę opuścić wolno, a to w tym razie, jeżeli
go pilny obowiązek do kościoła woła. Wtenczas jednak gdyby nie miał pomocnika,
kilku z najzdolniejszych uczni tak by sobie trzeba przysposobić, aby go w razie potrzeby zastąpić mogli.
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4. Żaden nauczyciel niech nie myśli, jakoby opuściwszy kurs pedagogiczny, żadnej
już nauki więcej nie potrzebował; grubo by się albowiem pomylił, gdyby tego był zdania, bo się wszyscy uczyć musimy aż do śmierci, a kto z czasem w nauce nie postępuje,
ten się w tył cofa i martwieje, i nareszcie ni sobie, ni drugim pożytku nie przyniesie.
A jeżeli zresztą wszędzie, to najbardziej w szkolnym zawodzie, czy to nauczając, czy
ucząc się, ciągłe ćwiczenie jest koniecznie potrzebnym.
5. W kościele i w szkole nie ma różnicy między ludźmi. Dobry nauczyciel wszystkich jednakowo miłuje, wszystkimi jednakowo się opiekuje.
6. Nauczyciel-organista-kościelny powinien się nauce szkolnej i usłudze kościelnej z równą gorliwością i chlubnym zapałem poświęcać, i tak sobie ile możności
obopólne urządzić zatrudnienia, aby ani kościół dla szkoły, ani szkoła dla kościoła
nie ponosiły uszczerbku. Jeżeli ma pomocników czy to do usługi kościelnej, czy
do szkoły, niech się na nich nie opuszcza, ale sam wszystkiego doziera, bo sam za
wszystko odpowiedzialnym”.
Także w późniejszym czasie problem łączenia funkcji nauczycielskich z organistowskimi był aktualny, o czym świadczy chociażby fakt, że w 1873 r. na walnym
zgromadzeniu Towarzystwa Pedagogicznego w Gorlicach jeden z uczestników –
Aleksander Pragłowski – nauczyciel w szkole trywialnej w Olszynach (dek. Brzostek)
wygłosił referat: Jak pogodzić stanowisko nauczyciela z obowiązkami pisarza gminnego
lub organisty49. Podkreślił w nim, że najlepszym rozwiązaniem dla szkolnictwa byłaby sytuacja, w której nauczyciel nie musiałby dla celów zarobkowych dodatkowo
wykonywać innej pracy. Jednak (jak stwierdził) „Przy dzisiejszym uposażeniu szkół
i przy panującej drożyźnie, większa część nauczycieli ludowych po wsiach i małych
miasteczkach dlatego pisarstwem gminnym lub organistostwem zająć się jest zniewoloną, aby istnieć i przynajmniej gwałtowne potrzeby życia zaspokoić mogła”50.
Następnie podkreślił: „Stanowisko nauczyciela z obowiązkami organisty pogodzić
trudno. Sami nauczyciele, którzy dla utrzymania rodziny obowiązki organistowskie
przyjęli, tak dalece tym pobocznym zajęciem są syci, że czekają tylko chwili, kiedy to
jarzmo z siebie zrzucić będą mogli”. Uznając istniejący status nauczycieli-organistów
podał im kilka wskazówek praktycznych: „Nauczyciel, który dla niedostatecznej pensji
obowiązki organisty przyjął, powinien: obowiązki zawodu nauczyciela jak najgorliwiej
wypełniać; ugodzić sobie dziadka kościelnego, aby tenże po spisie, po Kolendzie, za
49. „Szkoła” 1873, nr 16, s. 123-127.
50. Tamże, s. 124.
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petycją itp. chodził; zastosować się do usposobienia swojego plebana i starać się go
sobie skromnym a swego stanowiska godnym postępowaniem pozyskać... Słuchu
muzykalnego…winien użyć na wyuczenie uczniów i wyrostków śpiewu… Umiejętność śpiewania jest zatem cennym klejnotem, którym nauczyciel obdaruje swego
wychowanka”51.

Streszczenie
Obraz pracy i życia nauczycieli-organistów w szkołach ludowych Galicji w latach
1772-1873
Artykuł poświęcony jest udziałowi organistów kościelnych w procesie nauczania
w szkołach ludowych (elementarnych) Galicji. Zakres chronologiczny wyznaczają
dwie daty: 1772 i 1873 r. Pierwsza oznacza I rozbiór Polski, a druga – ogłoszenie przez
władze państwowe Austrii ustawy oświatowej, likwidującej dotychczasowe typy szkół
ludowych. Bazę źródłową stanowią źródła archiwalne i drukowane oraz literatura
naukowa. W analizowanym okresie organizowano trzy typy szkół elementarnych:
parafialne, trywialne i gminne. W artykule dowodzę, że mieli bardzo duży udział
w realizacji procesu dydaktycznego zwłaszcza w szkołach parafialnych oraz trywialnych. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu angażowani byli do prowadzenia
nauczania w szkołach gminnych. Artykuł ma na celu lepsze poznanie dziejów oświaty
w Galicji, zwłaszcza w kontekście działalności kadry nauczycielskiej szkół ludowych,
w tym przypadku nauczycieli-organistów.
Słowa kluczowe: Galicja, szkolnictwo ludowe w Galicji, szkoły parafialne w Galicji,
szkoły trywialne w Galicji, szkoły gminne w Galicji, szkoły ludowe w rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w czasach zaborów, szkoły ludowe w diecezji tarnowskiej
w czasach zaborów, nauczyciele szkół ludowych w Galicji.

Summary
Picture of work and life of teacher-organists in Galician folk schools in the years
1772-1873
This article is devoted to the participation of church organists in the process of teaching in Galician folk (elementary) schools. The chronological range is defined
by two dates: 1772 and 1873. The first means the first partition of Poland, and the
51. Tamże, s. 126-127.
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second is the proclamation by the state authorities of Austria of the education act,
which abolishes the existing types of folk schools. The source base is archival and
printed sources and scientific literature. In the analyzed periodwere organized three
types of elementary schools: parish, trivial and communities. In this article I argue
that organists have a very large part in the teaching process, especially in parish
and trivialschools. On the other hand, they were much less involved in teaching in
communities schools. This article aims to better understand the history of education
in Galicia, especially in the context of the teaching staff of the public schools, in this
case teacher-organists.
Keywords: Galicia, folk education in Galicia, parish schools in Galicia, trivial schools
in Galicia, communities schools in Galicia, folk schools in the Roman Catholic Diocese of Przemyśl during the Partitions, folk schools in the Diocese of Tarnów during
the Partitions, teachers of Galician folk schools.
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Sytuacja Kościoła w Galicji
Robert Zawisza1
Królowo Korony Galicji i Lodomerii –
Módl się za nami!2

Wstęp
Zarówno Maria Teresa jak i Józef II dążąc do zbudowania monarchii absolutnej i przeprowadzenia modernizacji całego państwa, posiadali świadomość, iż będą musieli
uczynić wszystko, aby podporządkować sobie Kościół katolicki dysponujący olbrzymim potencjałem zarówno ekonomicznym jak i moralnym w dodatku sprawujący
pieczę nad oświatą. Ażeby uzyskać zamierzony cel, należało w pierwszej kolejności
podporządkować państwu nie tylko hierarchię duchowną, ale także przeprowadzić
sekularyzację dóbr kościelnych oraz laicyzacje szkolnictwa. W Austrii proces ten
nazwany józefinizmem3, przebiegł pomyślnie na korzyść państwa. Udało się bowiem
stworzyć pewnego rodzaju Kościół narodowy niezależny od Rzymu i chociaż przyjęto
taki rodzaj polityki, to nie zerwano jednak więzi z Watykanem. W Galicji polityka
podporządkowania Kościoła państwu wypadła natomiast o połowę słabiej, należy
zaznaczyć, iż okres jej wdrażania na terenach Galicji był znacznie krótszy niż w Austrii, bo przypadał na lata 1773-1790. Ponadto w kolejnych latach 1799-1792 urzędujący Leopold II bardzo złagodził poczynania swoich poprzedników w tej materii,
a w następnym okresie za panowania Franciszka I przypadającym na lata 1792-1835,
oddalanie się od systemu józefińskiego było już nad wyraz widoczne. Z raportów
przesyłanych przez gubernatorów do Wiednia, wynika iż Austriacy początkowo
nie rozumieli złożoności i specyfiki Kościoła w Rzeczypospolitej. Kościół katolicki
1. Mgr Robert Zawisza, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2.	S. Grodziski, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 69. W 1775 roku gubernator
Auresperg nakazał zamienić w Litanii Loretańskiej wezwanie Królowo Korony Polskiej – módl się
za nami na Królowo Korony Galicji i Lodomerii – módl się za nami!
3.	Józefinizm – termin, którym obecnie określa się politykę oświeconego absolutyzmu wobec Kościoła
katolickiego w monarchii habsburskiej za panowania Marii Teresy i cesarza Józefa II (wcześniej
terminu „józefinizm” używano tylko w odniesieniu do czasów Józefa II); rzadziej stosuje się go
w odniesieniu do całokształtu reform Józefa II – Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.
pl/haslo/jozefinizm;3918392.html [12.09.2017 r.]
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wykorzystując słabość państwa, przejął wiele z jego funkcji, tym samym zastępując
niektóre instytucje publiczne. Jako nieliczni dysponujący kapitałem Żydzi i Jezuici
często prowadzili wspólne interesy, proboszczowie w parafiach poza zarządzaniem
własnymi majątkami trudnili się lichwą, natomiast biskupi niezwykle mocno zaangażowani byli w działalność polityczną4.

Kościół katolicki
Jak pisze Franciszek Bujak: „Główny cel działania duchowieństwa nie jest gospodarczy,
nie tworzy ono osobnej klasy produkcyjnej, choć dzięki rodzajowi znacznej części
swego uposażenia prowadzi przedsiębiorstwa rolnicze (folwarczki plebańskie, liczące
po kilkadziesiąt morgów pola), a jednak, z powodu właściwości życia gospodarczego
w Galicyi i obecnego stanu kulturalnego ogromnej masy ludności, duchowieństwo ma
doniosłe, pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, jako wychowawca i kierownik ludu w zbiorowych przedsięwzięciach gospodarczych (assocyacye).
Główne zadania duchowieństwa: zaspakajanie potrzeb religijno-moralnych wiedzie
je do dawania tej ludności dyrektyw na każdy krok życia, zwłaszcza gdy zachodzi
bardzo znaczna różnica miedzy poziomem kulturalnym jednej i drugiej strony. Tak
jest i w Galicyi. Duchowieństwo chce być kierownikiem ludu pod każdym względem,
a więc i gospodarczym; tendecya jego w tym kierunku w ostatnich czasach raczej
wzrosła, niż zmalała. I rzeczywiście ma ono niewątpliwie dużo sposobów i możności
wywierania już przez swoja działalność w kościele wpływu na ustrój ekonomiczny
ludności wiejskiej, oddziaływania na jej pracowitość, zmysł oszczędności, na trzeźwość. Bezpośrednia praktyczna działalność w kierunku gospodarczym nasuwa się
sama przez się, jako przejście od moralizowania, od wskazywania ideału do poddania
chłopu dróg i środków do podniesienia się kulturalnego”5.
W efekcie I rozbioru Polski w granicach Galicji znalazło się arcybiskupstwo lwowskie, biskupstwo przemyskie oraz po części biskupstwa: krakowskie, chełmskie,
kamienieckie i łuckie, łącznie na ziemiach Galicji było 694 parafii. Od 1975 roku
przybyły pozostałe części diecezji krakowskiej i chełmskiej oraz po części kilku innych diecezji. Według zaleceń Józefa II granice lwowskiego arcybiskupstwa z reguły
pokrywały się z granicami państwa, pomimo iż te do 1846 roku ulegały kilkukrotnej
zmianie. Biskupstwo tarnowskie powoływane było dwukrotnie, pierwsze powołanie
4. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 32-34.
5. F. Bujak, Galicya, T. I, Rzeszów 2014, s. 137-138.
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miało miejsce w 1783 roku i przetrwało do 1805 roku. Powtórna jego reaktywacja
nastąpiła w 1821 roku z tym, że przez okres pierwszych 5 lat jego siedzibą był Tyniec.
Od tego momentu w skład arcybiskupstwa lwowskiego wchodziły dwa biskupstwa
tj. tarnowskie i przemyskie. Ze względów politycznych najbardziej skomplikowały
się losy diecezji krakowskiej, która w 1818 roku swym zasięgiem obejmowała województwo krakowskie wraz z Wolnym Miastem Krakowem w Królestwie Polskim.
Kiedy w 1846 roku miasto włączono do monarchii habsburskiej, dokonano podziału
biskupstwa na dwie części austriacką i rosyjską stanowiącą biskupstwo kieleckie.
W wyniku zabiegów poczynionych przez rząd wiedeński w Watykanie w 1880 roku
biskupstwo krakowskie otrzymało odrębny status tzw. biskupstwa wyjętego, podlegającego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, jednocześnie odzyskując część terenów
należących do biskupstwa tarnowskiego. Od 1879 roku urząd biskupi piastował Albin
Dunajewski, co nie przypadło do gustu opinii publicznej, a wręcz ją bulwersowało,
gdyż hierarcha niegdyś był spiskowcem i więźniem Spielbergu. Kiedy cesarz Franciszek Józef I w 1889 roku przywrócił biskupom krakowskim tytuł książęcy, a papież
Leon XIII w roku następnym powołał do kolegium kardynalskiego biskupa Dunajewskiego, rola diecezji krakowskiej w polskim Kościele zaczęła odgrywać wybitną rolę.
Następcami biskupa Dunajewskiego wywodzącego się z drobnej szlachty, byli: Jan
kniaź z Kozielska Puzyna (1842-1911) wywodzący się ze starożytnego rodu ruskich
książąt oraz Adam Stefan ks. Sapieha (1867-1951) , którego ojciec również o imieniu
Adam był wybitnym galicyjskim politykiem, zwanym często czerwonym księciem,
natomiast jego dziadek Leon Sapieha był pierwszym marszałkiem sejmu krajowego.
Głos decydujący w sprawach obsady biskupstw oraz stolicy arcybiskupiej miał sam
cesarz, po uprzednim zaczerpnięciu opinii gubernatorów a następnie namiestników
Galicji, którzy to z kolei potencjalne kandydatury konsultowali z czołowymi politykami lokalnego środowiska oraz z episkopatem. Większość galicyjskiego duchowieństwa
posiadała korzenie chłopskie i mieszczańskie, pierwszym wysokim hierarchą nie herbowym był piastujący urząd biskupa tarnowskiego w latach 1840-1850 Józef Grzegorz
Wojtarowicz. Był on synem chłopskim pochodzącym z Szynwałdu odznaczającym się
wielką pobożnością. W latach 40. XIX wieku osłaniał przed służbami policji księży
uczestniczących w akcjach spiskowych, popierał Bractwa Trzeźwości oraz odznaczył
się niezwykła odwagą cywilną podczas rabacji galicyjskiej. Kolejnym biskupem pochodzenia chłopskiego w Galicji był dopiero Józef Sebastian Pelczar (obecnie święty
i patron diecezji rzeszowskiej) pochodzący z Korczyny k. Krosna, piastujący urząd
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biskupa diecezjalnego w Przemyślu w latach 1900-1924. Następnym biskupem pochodzącym z tego stanu był arcybiskup lwowski Józef Bilczewski (należący również
do grona świętych), pochodzący z Wilamowic na Śląsku, piastujący urząd biskupi
w latach 1900-1923. Struktury Kościoła rzymskokatolickiego w przededniu I wojny
światowej tworzyły: jedna archidiecezja lwowska w kład której wchodziły trzy diecezje
krakowska, tarnowska i przemyska, liczące łącznie 1060 parafii. Liczba duchownych
w całej archidiecezji opiewała wówczas na 2040 kapłanów i 4,1 mln wiernych6.
Niemalże całe duchowieństwo, poza nielicznymi wyjątkami wywodziło się ze wsi
z prostego ludu i po zdobyciu wyższego wykształcenia do niego wracało. Wykształcony ksiądz z racji swojego pochodzenia dobrze wiedział jak trafić do chłopa i jego
przekonań, jak zmienić jego uprzedzenia oraz od czego w pierwszej kolejności zacząć,
aby mu pomóc. Dlatego też duchowni mieli w tym zakresie olbrzymią przewagę nad
działaczami z innych sfer, a zwłaszcza, że lud wiejski widział w księdzu człowieka
uczciwego, bezinteresownego, godnego bezwzględnego zaufanie nawet w kwestiach
finansowych, będących najistotniejszym elementem różnego rodzaju przedsięwzięć.
Paleta możliwości podniesienia ludu wiejskiego w wyniku działalności duchowieństwa była niezwykle ogromna, a jednocześnie bardzo pożądana. Możliwości te były
przejawem m.in. jednolitego wykształcenia, doskonałej organizacji, jak również doskonałego rozmieszczenia na terenie kraju. Jednak nie były one w pełni wykorzystane,
i to w głównej mierze za sprawą ówczesnego episkopatu, o czym pisał Franciszek
Bujak: „Gdyby wiec episkopat, kierujący tą armią, zechciał objąć kierunek pracy
ekonomicznej duchowieństwa nad ludem, gdyby przynajmniej popierał je w tym
względzie i starał się o należyte przysposobienie go do niej przez uwzględnienie nauk
społeczno-ekonomicznych, a zwłaszcza nauki o asocyacyach w programie wykształcenia seminaryjnego, to by ta praca olbrzymie mogła wydać w krótkim czasie rezultaty”7.
Jako przykład wysoce skutecznej działalności jednostek duchowieństwa na rzecz
galicyjskiej społeczności wiejskiej, cytowany wyżej autor przedstawił działalność ks.
Antoniego Tyczyńskiego, proboszcza parafii Albigowa w powiecie łańcuckim. Ów
ksiądz obejmując probostwo w 1885 roku zastał ludność biedną, rozpitą i bardzo
zadłużoną. Zabudowę gospodarską stanowiły kurne chaty, a grunty rolne były znacznie rozdrobnione, co świadczyło o wysokim zacofaniu wsi. Modernizację wsi ów
ksiądz rozpoczął w pierwszej kolejności od utworzenia szkoły ludowej oraz w ramach
6. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 34-36.
7. F. Bujak, Galicya, T. I, Rzeszów 2014, s. 138-140.
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rozbudzenia wśród parafian chęci lepszego gospodarowania w 1891 roku założył
Kółko Rolnicze, które nie ograniczało się tylko do prowadzenia sklepiku, jak to było
w innych rejonach Galicji, ale posiadało własną czytelnię, organizowało wykłady oraz
sprowadzało dla swych członków narzędzia rolnicze, nawozy sztuczne oraz nasiona. Zachęcał on również do budowy chat z kominami. Niebawem miejsce sklepiku
kółkowego zajęły trzy sklepiki prywatne. W 1898 roku ks. Tyczyński założył szkołę
koszykarską mieszczącą się w piętrowym murowanym budynku do której uczęszczało
50 uczniów, a kierownikiem szkoły był chłopiec od posług uprzednio wykształcony
przez księdza. W ramach dobroczynnej działalności ksiądz wykształcił kilkunastu
wiejskich chłopców posyłając ich do szkół i tak: dwóch do szkoły ogrodniczej w Tarnowie, trzech do szkoły przemysłu drzewnego w Zakopanem, jednego do szkoły
sukienniczej w Rakszawie, jednego do szkoły tkackiej w Łańcucie, pięciu do szkół
rolniczych i jednego do szkoły organistów w Przemyślu. Ponadto kilku ukończyło
kursy np. jeden ukończył kurs handlowy na kierownika sklepu wiejskiego, jeden kurs
kasjerów kas rajfajzenowskich, jeden kurs pisarza gminnego i jeden kurs dozorcy
drenarskiego. Również za namowa ks. Tyczyńskiego kilku gospodarzy posłało swych
synów do szkół średnich. Na skutek tej proboszczowskiej działalności kilkudziesięciu młodych ludzi zyskało szansę utrzymania się z pracy poza rolnictwem, co tym
samym zmniejszyło proces rozdrabniania rodzinnych gruntów rolnych. W latach
1895 -1897 z inicjatywy ks. Tyczyńskiego wzniesiono w Albigowej piękny kościół
wg. planu architekta Talowskiego, a zdobnictwo świątyni wykonali utalentowani
artyści malarze z Krakowa. Ta kosztowna inwestycja powstała dzięki umiejętności
zarządzania i gospodarowania ks. proboszcza oraz pracowitości i hojności parafian.
Do kolejnych osiągnięć ks. Tyczyńskiego należy utworzenie w 1902 roku mleczarni
w której poza przetwórstwem mleka organizował kursy dla mleczarek oraz założył
przy niej pierwszą w kraju szkołę gospodyń wiejskich, kształcącą dziewczęta wiejskie
w kierunku ogólnym na wzorowe gospodynie. Ks. Tyczyński zadbał również o gospodarkę finansowa wsi zakładając w 1901 roku kasę rajfajzenowską, podlegającą wydziałowi krajowemu. Również znaczącym dla miejscowego rolnictwa było powołanie
przez księdza spółki drenarskiej, a w związku ze wzrostem zapotrzebowania na rurki
drenarskie również przez okoliczne miejscowości, ks. Tyczyński postanowił założyć
fabrykę rurek drenarskich. Do procesu produkcji używany był motor parowy, który
w okresie zimowym nie był zbyt mocno obciążony ze względu na niższe zapotrzebowanie na rurki. W związku z powyższym ks. Tyczyński wykorzystując możliwości
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techniczne maszyny postanowił przy fabryce założyć młyn parowy, z którego mogłaby
korzystać nie tylko ludność miejscowa, ale i okoliczna. I tak w 1905 roku na bazie
obydwu zakładów powstała spółka przemysłowo-rolnicza skupiająca 195 członków.
Również w 1905 roku z inicjatywy ks. Antoniego Tyczyńskiego została utworzona
w Albigowej straż pożarna8.
O księdzu Tyczyńskim, Franciszek Bujak pisał tak: „Duszą i sercem oddany idei
podniesienia ludu, ułatwienia mu bytu, a nie gnany osobistą ambicyą sławy czy kariery, pracuje i tworzy ks. Tyczyński z rozwagą, spokojnie, do celu gospodarczego dąży
w sposób gospodarczy na podstawie chłodnej kalkulacyi, nie spotykają go też niepowodzenia; zresztą takiego męża nigdy by niepowodzenia zrazić do pracy nie mogły”9.
Pozostałe wyznania chrześcijańskie w Galicji nie odgrywały tak znaczącej roli,
stad też ich przywileje nie były, aż tak narażone na atak ze strony cesarstwa, a wręcz
były otaczane opieką. Dowodzi o tym wydany przez Józefa II w 1781 roku „patent
tolerancyjny”, gwarantujący w głównej mierze protestantom swobodę kultu, który to,
m.in. miał na celu zachęcić niemieckich rzemieślników do osiedlania się na ziemiach
Galicji. Patent ten objął także niezbyt silnie rozwinięty na tych terenach Kościół prawosławny, natomiast pominął mocniej rozwinięty Kościół greckokatolicki10.

Kościół unicki
W 1054 r. nastąpił podział Kościoła katolickiego na Kościół wschodni – prawosławny
i zachodni – rzymskokatolicki. Chociaż podejmowano liczne próby zmierzające do
ponownego zjednoczenia wyznawców Chrystusa, to dopiero w 1596 r. Unia Brzeska
doprowadziła do jedności Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim na terenach Rzeczypospolitej. Od tego czasu członków tego Kościoła zaczęto powszechnie
nazywać unitami lub grekokatolikami. Unici przyjęli prymat papieża oraz dogmaty
katolickie, ale zachowali własne formy liturgii wschodniej, starocerkiewnosłowiański
język, kalendarz juliański oraz prawo nie obowiązywania celibatu dla duchownych
grekokatolickich. Unia Brzeska uznawana przez Rzym i Polskę spotykała się z ostrym
sprzeciwem zarówno Rosji, jak i prawosławnego patriarchatu moskiewskiego. Przełom
XVII i XVIII wieku był okresem największego rozkwitu unii. Na terenach Rzeczypospolitej w tym okresie zamieszkiwało ponad 4,5 mln unitów, kiedy wyznawców
8. Tamże, s. 141-144.
9. Tamże, s. 145.
10. S. Grodziski, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 73.
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obrządku prawosławnego było ok. 5 mln. Z czasem Kościół unicki ulegał stopniowym
przeobrażeniom: pojawiły się w świątyniach organy, stacje Drogi Krzyżowej, wprowadzono godzinki oraz nabożeństwo różańcowe, a także język polski11.
Sytuacja duchowieństwa unickiego na terenach Galicji, była jednak nieco trudniejsza od sytuacji duchownych pozostałych obrządków. Pomimo iż było ono liczne, to
jednak było biedne i co gorsze, lekceważone tak przez szlachtę, jak i przez kler katolicki, używając ówczesnego nazewnictwa przez tzw. „łacinników”. Ten stan wzajemnej
niechęci jednych do drugich rozpoczął się już z chwilą podpisania unii brzeskiej.
Biskupi kościoła prawosławnego podporządkowując się zwierzchnictwu papieży
i zachowując przy tym własną dotychczasową grecką obrzędowość, mieli nadzieję, że
ich status w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów będzie, co najmniej równy
statusowi Kościoła rzymskokatolickiego. Niestety, jednak tak się nie stało, rozczarowanie i niezadowolenie wywołane zaistniałą sytuacją oraz poczucie krzywdy, postanowił do własnej polityki wykorzystać Wiedeń. W okresie pierwszego ćwierćwiecza
istnienia Galicji, grekokatolicy stanowili najbardziej liczną społeczność wyznaniową,
również liczba kościołów i parafii unickich po 1772 roku była zdecydowanie większa
niż w obrządku łacińskim. Dopiero po 1815 roku doszło do liczebnego zrównania się
obu obrządków i wynosiło ono po około 2,1 mln wyznawców. Sytuacja wyznaniowa
w Galicji przedstawiała się niemalże proporcjonalnie do sytuacji narodowościowej,
można przyjąć, że do obrządku grekokatolickiego należeli Ukraińcy określani jako
ludność ruska, a do obrządku rzymskokatolickiego Polacy. W 1772 roku na terenie
Galicji funkcjonowały cztery diecezje greckokatolickie: licząca 1253 parafie diecezja
przemyska, większa część diecezji lwowskiej w skład której wchodziło 990 parafii
oraz po części halicka i kamieniecka, które łącznie liczyły 3432 parafie. Po zajęciu
Bukowiny przez Austrię w 1786 roku tamtejsi unici włączeni zostali pod zarząd biskupa lwowskiego, natomiast zmiany terytorialne, które miały miejsce w latach 1795
– 1846 nie wywarły znaczącego wpływu na Kościół obrządku greckokatolickiego.
Serię korzystnych zmian dla Kościoła unickiego przyniosły pierwsze rozporządzenia
władz austriackich. W 1774 roku cesarzowa Maria Teresa dokonała nie tylko zmiany
nazwy kościoła z unickiego na greckokatolicki, ale również zakazała używania dotychczasowego nazewnictwa „pop” względem osoby duchownego greckokatolickiego,
nakazując używania form „ksiądz” i „proboszcz”. Ponadto prawa księży unickich,
11.	Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie, Powstanie Kościoła unickiego, http://sanktuariumpratulin.pl/historia/powstanie-kosciola-unickiego [20.09.2017].
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mogących zakładać rodziny zrównały się z prawami duchownych obrządku łacińskiego, a ich synowie mieli zapewniony dostęp do pełnienia urzędów na równi ze
szlachtą. Zadbano również o poziom wykształcenia unickiego kleru, gdyż lokalne
władze twierdziły, iż duchowni greckokatoliccy, to często analfabeci w dodatku nie
znający zasad wiary. W związku z tym w 1783 roku we Lwowie otwarto Seminarium Generalne, będące pierwszą instytucją naukową dla duchowieństwa unickiego
z możliwością kształcenia około 50 alumnów. Następnym krokiem w tym kierunku
było utworzenie w Wiedniu przy kościele św. Barbary greckokatolickiego seminarium duchownego zwanego Barbareum. Znacznej poprawie uległa również sytuacja
finansowa dotychczas ubogiego kleru unickiego. Czyniąc takie dobrodziejstwa na
rzecz duchowieństwa unickiego Habsburgowie szybko zyskali lojalnych poddanych
duchownych Kościoła greckokatolickiego i jednocześnie odpowiednio przez nich
ukierunkowywanych wiernych tego Kościoła, głównie chłopów. W taki to oto sposób
wśród ludu ukraińskiego zrodził się i utrwalał mit dobrego i sprawiedliwego cesarza.
Biskup lwowski Leon Szeptycki (1749-1779) w 1774 roku, obawiając się możliwości
uzależnienia od episkopatu łacińskiego, podjął czynić starania zmierzające do odnowienia metropolii halickiej. W tym miejscu wypada zaznaczyć, że z rodziny Szeptyckich urząd biskupi we Lwowie piastowało dwóch poprzednich biskupów unickich t.j.
Barlaam (1710-1715) oraz Atanazy (1715-1746). Jednak w XIX wieku Szeptyccy ulegli
polonizacji i przeszli do Kościoła rzymskokatolickiego. Dopiero w 1888 roku wnuk
Aleksandra Fredry, hr. Roman Szeptycki powraca do wyznania swoich przodków,
wstępuje do zakonu bazylianów, przyjmuje imię zakonne o. Andrzej, a w 1900 roku
obejmuje urząd arcybiskupa lwowskiego. Starania rozpoczęte przez biskupa Leona
Szeptyckiego od początku XIX wieku kontynuowali biskupi greckokatoliccy wieńcząc
je sukcesem w 1808 roku. Metropolia halicka z siedziba we Lwowie w końcu została
powołana, a jej pierwszym arcybiskupem (1806-1814) został Anton Anhełowycz
(Antoni Angełowicz) ówczesny biskup przemyski, pochodzący z rodziny unickich
duchownych. W 1850 roku powołano diecezje stanisławowską do której włączono
Bukowinę, a pierwszym biskupem diecezji stanisławowskiej został autor dwutomowej
historii Kościoła unickiego bp. Julian Pełesz. Wielu spośród hierarchów kościoła
greckokatolickiego wniosło duży wkład w życie kulturalne, narodowe i polityczne
wśród narodowości ukraińskiej. Jednym z nich był Iwan Snihurśkyj (Jan Śnigórski)
piastujący urząd biskupa przemyskiego w latach 1818-1847, założyciel przemyskiego
seminarium nauczycielskiego w 1818 roku, organizator znakomitej biblioteki i opie50
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kun pierwszego ukraińskiego ugrupowania literackiego pod nazwą Ruska Trijca (Ruska Trójca|), do którego należeli wielce zasłużeni w kształtowaniu ukraińskiego nurtu
narodowego na terenach Galicji: Markijan Szaszkewycz (Marcjan Szaszkiewicz), Jakub
Hołowaćkyj (Jakub Hołowacki) i Iwan Wahyłewycz (Jan Wahilewicz). W początkach
XIX wieku określenie „narodowość ukraińska” było nieco chwiejne tzn. nie posiadało
jednoznacznej nazwy, używano różnych określeń typu: „ruski lud”, „ruskie narzecze”,
„włościanie ruscy” W roku 1843 Michajło Łewyćkyj (Michał Lewicki) metropolita
lwowski złożył propozycję władzom austriackim, niemieckich nazw urzędowych:
„Ruthenische Nation”, „Ruthenische Sprache”, był on również autorem nazw etnicznych jak: „Rusin”, „Rusini”, „rusiński”. Chociaż nazwy te i ich formy upowszechniły
się i weszły w użycie, to jednak Polacy będący przeciwnikami dążeń galicyjskich
Ukraińców do odrębności, nadal używali określeń typu „lud ruski”, „narzecze ruskie”,
bądź „małoruskie”. Biskup Lewicki w 1848 roku otrzymał z rak cesarza Ferdynanda
I tytuł „Prymasa Galicji i Lodomerii”. Tytułów tych wcześniej dostąpili dwaj lwowscy
metropolici rzymskokatoliccy Andrzej Ankwicz i Franciszek Pischtek. Prymas Michał
Lewicki był ostatnim hierarchą kościelnym, który dostąpił tej godności. Tuz przed
wybuchem I wojny światowej Kościół greckokatolicki obejmował swym zasięgiem
metropolię lwowską oraz diecezje przemyską i stanisławowska, liczące łącznie 1875
parafii, 2478 kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz 3,5 mln rzeszę wyznawców.
Wyznawcy obrządku prawosławnego stanowiący w Galicji w latach 70. XVIII wieku
zaledwie 20-tysieczną społeczność wyznaniową nie posiadali własnych struktur kościelnych, toteż poddani zostali jurysdykcji biskupa Bukowiny. Głównym ośrodkiem
kultu wyznawców prawosławnych był skit – pustelnia położona we wsi Maniawa na
terenie powiatu nadwórniańskiego12.
Hierarchowie Kościoła unickiego na terenach Galicji okazywali niezwykłą lojalność
wobec władz austriackich. Grzegorz Jachimowicz metropolita lwowski, a także jego
koadiutor i następca Spirydion Litwinowicz oraz Tomasz Polański biskup przemyski nie
byli przychylni ani nie popierali działalności powstańczej Polaków. Skoncentrowani oni
bylina obronie praw politycznych i językowych społeczności rusińskiej, zamieszkującej
Galicję oraz na sprawach wewnętrznych Kościoła unickiego. Inne stanowisko zajmował Jan Kaliński, biskup unicki diecezji chełmskiej, który był postrzegany jako polski
patriota. Wraz z rodziną, był on zaangażowany w działalność powstańczą. Zarówno
12. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 36-41.
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wśród duchowieństwa parafialnego, jak i społeczności unickich na terenie Galicji, a także
Chełmszczyzny, przed 1863 r. występowały pojedyncze przypadki solidaryzowania się
z ruchem religijno-patriotycznym., a nawet czynnego udziału w samym powstaniu. Próby
podejmowane przez polskie władze powstańcze, zmierzające do szerszego włączenia się
społeczności unickiej w Galicji do powstania, zakończyły się jednak niepowodzeniem13.

Kościół ormiański
Kościół armeńskokatolicki, inaczej mówiąc ormiański posiadający w XVII wieku
swoje arcybiskupstwo we Lwowie, obejmował swym zasięgiem Koronę, Litwę, Wołoszczyznę i Mołdawie. Po I rozbiorze w jurysdykcji biskupów lwowskich była jedynie
Galicja i Bukowina, na terenach których w roku 1818 poza parafią katedralną we
Lwowie istniało tylko 8 parafii ormiańskich. Liczba wiernych kościoła ormiańskiego
nie była zbyt liczna, w 1843 roku wynosiła zaledwie 4125 spolonizowanych Ormian,
a w roku 1914 jeszcze zmalała do 3868 osób. Wśród hierarchów ormiańskich na wyróżnienie zasługują Samuel Cyryl Stefanowicz pełniący ten urząd, aż do sto szóstego
roku życia oraz Józef Teofil Teodorowicz będący ostatnim arcybiskupem Kościoła
ormiańskiego czasów austriackich, a ponadto wybitnym kaznodzieją i autorem licznych prac teologicznych. Lwów od 1808 roku pełnił funkcję stolicy trzech metropolii:
łacińskiej, greckokatolickiej i ormiańskiej14.
Nad obrządkiem ormiańskokatolickim w austriackiej Galicji również zawisło zagrożenie likwidacji. Władze austriackiew Wiedniu zaproponowały arcybp Samuelowi Cyrylowi Stefanowiczowi objęcie stanowiska arcybiskupa lwowskiego, obrządku łacińskiego.
Biskup Stefanowicz nie tylko odmówił przyjęcia tej propozycji, ale rozpoczął działania ratujące obrządek. W roku 1832uzyskał jurysdykcję nad katolikami ormiańskimi
na terenach sąsiedniej Bukowiny. W 1842 roku w raporcie, który przesłał do Rzymu,
szacował liczę wiernych na 8 tysięcy w 10 parafiach. Ograniczenie liczebności kleru
ormiańskiego, które zostało narzucone przez Austriaków było jedną z przyczyn, dla
których wielu Ormian swoje powołania kapłańskie realizowało w obrządku łacińskim.
Zachowywali oni jednak pamięć o swym pochodzeniu, pomimo iż nieraz zdobywali
znaczącą pozycję w Kościele polskim, jak np.: Franciszek Ksawery Zachariasiewicz 13.	A. Krochmal, Kościół unicki w Galicji i na Chełmszczyźnie wobec manifestacji patriotycznych
i powstania styczniowego (1861-1864), [w:] Teka Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk
Oddział w Lublinie, Rocznik 2013, T. 10, s. 47.
14. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 42.
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biskup przemyski i autor studium Wiadomość o Ormianach w Polszcze, jezuita Karol
Antoniewicz – pisarz religijny, dominikanin Sadok Barącz – dziejopis Ormian w Polsce,
autor prac Żywoty sławnych Ormian w Polsce i Rys dziejów ormiańskich. W roku 1861
pośród Ormian polskich w Galicji zrodziła się żywa dyskusja nad sensem dalszego
trwania w odrębnym obrządku. Zagorzałym obrońcą tego obrządku był wówczas Izaak
Mikołaj Isakowicz, ormiański wikary w Stanisławowie. W roku 1869 arcybiskup Grzegorz Szymonowicz w czasie soboru watykańskiego I, poparł dogmat o nieomylności
papieża. Z kolei arcybiskup Grzegorz Romaszkan w 1879 roku w Czerniowcach dokonał
konsekracji nowego kościoła ormiańskiego pod wezwaniem św. Grzegorza Oświeciciela, a arcybiskup Izaak Isakowicz w 1891 roku w Suczawie na Bukowinie, utworzył
parafię ormiańkokatolicką. W roku 1902 nowy rozdział otworzyła konsekracja Józefa
Teodorowicza na nowego arcybiskupa ormiańskokatolickiego we Lwowie, który był
sprawcą odrodzenia życia wspólnotowego Ormian polskich, a także dokonał odnowy
katedry we Lwowie będącej ich największym i zarazem najcenniejszym zabytkiem15.

Kościół ewangelicki
Niewiele liczniejszą grupę od wiernych Kościoła ormiańskiego na terenach Galicji stanowili Ewangelicy. Na podstawie patentu wydanego przez Józefa II z dnia 3
października 1781 roku posiadali oni takie same prawa obywatelskie jak katolicy.
Zbory ewangelickie były podzielone na dwie grupy. Grupę zborów w Krakowie, która
podlegała superintendenturze ślasko-morawskiej, tworzyli w głównej mierze wierni
narodowości polskiej. Do pozostałych grup podległych superintendenturze Galicji
i Bukowiny należeli głównie niemieccy koloniści, którzy osiedlili się na terenach
Galicji za czasów panowania cesarzowej Marii Teresy i Józefa II. W wyniku porozumienia zawartego w połowie XIX wieku pomiędzy dwoma odłamami protestantyzmu: augsburskim i reformowanym, powstała organizacja i nazwa nowego Kościoła
ewangelicko-augsburskiego i helweckiego. Na terenie Galicji w roku 1865 istniały
23 gminy, czyli zbory wyznania augsburskiego i 3 gminy wyznania helweckiego.
Skład superintendentury Galicji tworzyło 3 seniorów, 25 pastorów, 1 diakon oraz
19700 wiernych wyznania augsburskiego i 3422 wiernych wyznania helweckiego16.

15.	Kościół Ormiańskokatolicki w Polsce, Historia katolicyzmu ormiańskiego, http://www.ordynariat.
ormianie.pl/index.php/nasz-kosciol/historia [20.09.2017 r.].
16. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 43.
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Zakończenie
Józefinizm dał się we znaki szczególnie Kościołowi rzymskokatolickiemu. Księża byli
poddani wyjątkowo skrupulatnej, a wręcz drobiazgowej kontroli, pełnej cenzurze
poddawane były nie tylko listy i okólniki biskupie, ale również wszelkiego rodzaju
druki kościelne. Urzędników zobowiązano do sprawdzania treści kazań głoszonych
w kościołach, a nawet posunięto się do tego, że w Litanii Loretańskiej wezwanie
„Królowo Korony Polskiej - módl się za nami” nakazywano zastąpić wezwaniem
„Królowo Królestw Galicji i Lodomerii – módl się za nami”17.
Dokonano również ograniczeń w kwestii kontaktów hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego ze zwierzchnikami Kościoła w Rzymie, co miało na celu zapobiec wywożeniu funduszy kościelnych za granicę. Państwo przeprowadzając inwentaryzacje dóbr
kościelnych, ostatecznie przejęło całkowicie zarząd nad majątkami kościelnymi. Rok
1782 przyniósł decyzje o likwidacji klasztorów kontemplacyjnych na ziemiach Galicji,
gdyż uznano, że są one instytucjami bezużytecznymi. Rozwiązaniu uległo aż 54 klasztory, z czego 23 dominikańskie, 10 franciszkańskich, 5 bernardyńskich, 5 klasztorów
reformatorów oraz klasztor trynitarzy. Na domiar tego skonfiskowano we Lwowie 6
klasztorów żeńskich: bernardynek, karmelitanek bosych i karmelitanek trzewiczkowych.
Rozwiązaniu uległy także niektóre zakony nauczające, jak np. zakon pijarów. Mnisi
i mniszki z klasztorów które uległy likwidacji mogli wstąpić do klasztorów, które się
zachowały, a były to głównie klasztory szpitalne. Cesarz w swoich reformach kościelnych
poszedł dalej, a mianowicie miał również swój udział w życiu wewnętrznym zachowanych klasztorów. Na przykład określił w jaki sposób należy śpiewać nabożne pieśni niby
z obawy o młodych zakonników, którzy na chórze śpiewając zbyt głośno pieśni, mogą
być narażeni na fizyczne defekty. Józef II uchodzący za niestrudzonego reformatora
z niezwykłym zaangażowaniem dokonywał reform niemalże w każdej płaszczyźnie
życia społecznego, zarówno dotyczącej życia doczesnego, jak i wiecznego. Stąd też na
mocy wydanego dekretu z sierpnia 1784 roku zarządził likwidację przykościelnych
cmentarzy, uzasadniając ją względami higieniczno-zdrowotnymi oraz niedostateczna
ilością miejsca, natomiast nakazał nową lokalizację cmentarzy poza murami miast.
Poza tym szczegółowo określił na jakich gruntach oraz w jaki sposób należy wyznaczać
miejsca pochówku. I tak ze względu na oszczędność miejsca pomniki mogły być stawiane tylko wzdłuż murów, a zmarłych grzebać bardzo oszczędnie nawet bez trumien
17. S. Grodziski, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 67-69.
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jedynie w całunach i w grobach o głębokości 6 stóp i szerokości 4 stopy. Na mocy tego
dekretu o cmentarzach chociaż nie od razu, ale ze skutkiem dokonano zamknięcia
cmentarzy przykościelnych w galicyjskich miastach, co jednocześnie spowodowało
konieczność powstania nowych. W roku 1786 we Lwowie powstał słynny Cmentarz
Łyczakowski, w tym samym okresie powstały również kolejne cmentarze: Żółkiewski,
Grodecki i Stryjski, a w 1888 roku powstał największy Cmentarz Janowski. W Krakowie
dopiero na przełomie lat 1802 i 1803 powstał Cmentarz Rakowicki, który swoją nazwę
przyjął od pobliskiej wsi Rakowice. Kiedy zmarł Józef II, Wiedeń stopniowo zaczął odchodzić od prowadzonej dotychczas polityki względem Kościoła rzymskokatolickiego.
W 1804 roku duchowieństwo na powrót odzyskało nadzór nad szkolnictwem i nie było
to spowodowane w żadnym wypadku naciskami ze strony biskupów lwowskich, bowiem
wykazywali się oni wyjątkową biernością. Arcybiskup lwowski Ferdynand Onufry
Kicki (1780-1797), będący w młodości oficerem wojsk saskich, był typowym obrazem
ówczesnego kleru, który bardziej służył państwu aniżeli Kościołowi. W podobnym stylu
działał również jego następca i jednocześnie bratanek Kajetan Kicki, który tę godność
sprawowała przez następne piętnaście lat. Arcybiskup Kajetan Kicki prowadził jednak
szeroką działalność filantropijną przez co stał się bardzo popularną postacią w mieście. W czasie wojny pomiędzy Austrią a Księstwem Warszawskim w 1809 roku, nie
tylko arcybiskup Kicki, ale również greckokatolicki biskup Angełłowicz przyjęli lojalną
postawę wobec Habsburgów. Ten drugi przeciwstawił się polskim naciskom dotyczącym zamiany imion wymawianych w modlitwach przez księży z Józefa na Napoleona.
Następcą arcybiskupa Kickiego został arcybiskup Andrzej Alojzy Ankwicz, który poza
sprawnym kierowaniem archidiecezją, był przy tym niezwykle wymagający wobec kleru.
Kiedy Ankwicza przeniesiono do Pragi, jego następcami w latach 30. i 40. byli biskupi
narodowości niemieckiej bądź zgermanizowani Czesi18.

Streszczenie
Sytuacja Kościoła w Galicji
Duszpasterstwo Kościoła na ziemiach polskich, w okresie zaboru austriackiego natrafiło na niezwykle trudny grunt. Zanim doszło do rozbiorów, Polska już wcześniej
była krajem bardzo biednym, typowo rolniczym i nie posiadającym prawie żadnego
przemysłu. Zarówno działalność duszpasterska, jak i oświatowa w takich realiach była
18. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 43-47.
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niezwykle trudna, a kolejny mur nie do przebicia, przyniosła utrata niepodległości
i uciążliwe rządy zaborcy. Kolejno panujący władcy austriaccy, pomimo iż sami byli
katolikami, byli dalecy od poprawy jakości życia miejscowej ludności, a tym bardziej
nie przejawiali troski o ich życie duchowe. Traktowali oni Galicję i jej ubogą ludność,
jedynie jako źródło pozyskania rekruta do armii oraz prowincję produkującą żywność
dla pozostałej części cesarstwa. Ponadto całkowicie nie przywiązywali najmniejszej
wagi do jakiegokolwiek jej uprzemysłowienia, czy poprawy rozwoju gospodarczego.
Kolejnym zaborczym krokiem cesarstwa względem Kościoła okazała się chęć jego
zupełnego podporządkowania, a tym samym oderwania go od Stolicy Apostolskiej.
Tym zabiegom został poddany nie tylko Kościół katolicki, ale także unicki i ormiański.
Podporządkowanie sobie hierarchów Kościoła było kolejnym sukcesem Habsburgów
w budowie monarchii absolutnej.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, Kościół unicki, Kościół ormiański, Galicja, Józefinizm.

Summary
The situation of the Church in Galicia
The pastoral care of the Church in the Polish lands, during the Austrian partition,
encountered an extremely difficult ground. Before it was parted, Poland was already
a very poor country, typically a farming country and had almost no industry. Both
pastoral and educational activities in such realities were extremely difficult, and yet
another unbreakable wall brought the loss of independence and the burdensome
regime of the occupying forces. The successive Austrian rulers, despite being themselves Catholics, were far from improving the quality of life of the local population,
and were less concerned about their spiritual lives. They treated Galicia and its poor
population only as a source for recruiting an army and a food producing province for
the rest of the empire. In addition, they did not attach the least importance to any of its
industrialization or improvement of economic development. Another invasive step of
the empire towards the Church was the desire to completely subjugate it and thereby
detach it from the Holy See. These actions were not only subjected to the Catholic
Church, but also the Uniate and Armenian. Subordination to Church hierarchies
was another success of the Habsburgs in the construction of the absolute monarchy.
Keywords: Catholic Church, Ruthenian Uniate Church, Armenian Church, Galicia,
Josephinism.
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Рейтинг грамотности обучающихся и
cиcтeм образования в миpe: что yчитывaть
пeдaгoгичecким paбoтникaм Бeлapycи
В.В.Чечет1

Введение
Рейтинг (от англ. rating – оценка, порядок, классификация) обозначает
субъективную оценку какого-либо явления на основе определенных критериев.
Рассмотрим результаты международных исследований образовательных
достижений 15-летних обучающихся по программе PISA, направленные
на определение их способностей использовать приобретенные знания и
умения, необходимые для функционирования в обществе. PISA (Programme
for International Student Assessment) – тест, который оценивает грамотность
школьников в разных странах мира и умения применять полученные знания
на практике. В основу этих исследований положен компетентностный подход,
который предполагает оценивать не уровень знаний и умений, а то, стали ли
они инструментом мышления и действий личности. В итоге определялись:
I. Математическая грамотность. II. Естественнонаучная грамотность. III.
Читательская грамотность. Для оценки использовалась международная
100-балльная шкала, где среднее значение равно 500 баллам, стандартное
отклонение – 100 баллам.

Pезультаты теста PISA
Приведем результаты теста PISA по пяти циклам (по годам проведения) и
выделим первые десять мест (Беларусь в программе не участвовала) (таблица). В
2000 г. в рейтинге по программе PISA принимали участие 32 страны, а уже в 2015 г.
– 72. В 2018 г. в нем планируют участвовать 82 страны, в том числе Беларусь2.
1.	Prof. dr hab. Viktar Chechat, Białoruski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy w Mińsku;
В. В. Чечет, г. Минск, Институт повышения квалификации и переподготовки БГПУ
имени М.Танка.
2.	Апублікаваны рэйтынг 20 лепшых сістэм адукацыі свету, [b:] Настаўніцкая газ, 2012, 22
снеж, c. 21; M. Фяськоў, Хто ў шоку ад PISA?, [b:] М. Фяськоў, Настаўніцкая газ, 2013, 24
снеж., c. 6-7; M. Фяськоў, М. Ці прайшоў шок ад PISA?, [b:] М. Фяськоў, Настаўніцкая газ,
2016, 24 снеж., c. 20-21.
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Таблица. – Результаты теста PISA по пяти циклам
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Основные факторы, влияющие на образовательный
процесс, полученный в результате исследования
Данные рейтинга выявили основные факторы, которые влияют на
образовательный процесс:
Активное использование учителями в образовательном процессе разных
(многообразных) методик обучения.
Эффективнее (результативнее) то обучение, в котором доминирует учитель.
Эффективнее (результативнее) то обучение, при котором используется
обратная связь в диаде «учитель–ученик».
Использование адаптивного обучения, при котором учитель планирует урок
и другие формы обучения с учетом уровня подготовки учащихся класса.
Эффективно то обучение, которое основывается на исследовательской
деятельности обучающихся.
На Всемирном саммите по инновациям в сфере образования WISE-2014 в
Катаре (г.Доха) были отмечены недостатки в мировом образовании и намечены
перспективные направления повышения его качества. Среди основных
недостатков названы: 1) демотивация учащихся в обучении; 2) затрачивание
непозволительно большого объема времени на подготовку учащихся к
тестированию; 3) преувеличение роли электронных образовательных
технологий и дистанционного обучения; 4) неподготовленность школ к
развитию способностей (креативности) учащихся.

Cуммирование
Намечены перспективные направления повышения качества образования:
Увеличение финансовых средств в национальных системах образования.
Во всех развитых странах мира реализуется методологическое положение:
финансовые вложения в образование – это непременное обязательное вложение
в экономику. По оценке международной организации «Глобальное партнерство
в области образования» для нормальной работы системы образования страны
должны вложить в нее около 6% ВВП, или 20% национального бюджета.
Обучение детей в детском саду и школе, особенно в начальной, креативному
подходу к учению и жизни.
Конкретный факт. Детские сады Финляндии улучшают когнитивные
возможности детей на 87%. Цель этих садов – научить учиться, понимать
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чувства других, сотрудничать друг с другом, быть частью общества. Обучение
в финских школах делает ставку на креативность и овладение основами
предприимчивости, которым учащихся обучают предприниматели, готовящие
будущие трудовые кадры3.
Конкретный факт. Учителя, осознавая, что начальная школа в системе общего
среднего образования является фундаментом для повышения качества обучения
в базовой и средней школе, активизировали работу по развитию способностей
и творческой активности учащихся младшего школьного возраста.
Проведение индивидуальной работы с каждым учащимся.
Конкретный факт. В каждой хельсинской школе в среднем 400 учащихся:
в младших классах менее 20 человек, в старших – по 25. В детских садах – 8
детей на одного воспитателя. С малоспособными учащимися учителя проводят
компенсационные занятия, так как они несут ответственность за прочное
усвоение учебного материала каждым учащимся. Поэтому учителя (их в
классе двое) должны искать эффективные дидактические методы и приемы в
индивидуальной работе с каждым в отдельности учащимся4.
Качественная подготовка будущего универсально компетентного учителя в
структуре непрерывного педагогического образования «школа – педагогические
учреждения образования – институты повышения квалификации и
переподготовки».
Деятельность стран, учреждений образования и педагогических работников
по этим направлениям дадут высокий положительный результат учащихся
12–15 лет по математике, по дисциплинам естественнонаучного цикла, по
языку, литературе и чтению.

Streszczenie
Ocena systemów szkoleniowych i edukacyjnych na świecie: oczekiwania wobec
białoruskich pracowników pedagogicznych
W artykule Autor dokonał oceny systemów edukacyjnych w zakresie kształtowania umiejętności uczenia się. Na podstawie przeprowadzonych badań w wybranych
krajach świata, przy wykorzystaniu testu PISA, Autor wskazał na główne czynniki
3.	B. B. Чечет, Перспективные направления повышения качества образования в мире и в
Беларуси, [b:] В. В. Чечет, Пачатковая школа 2016, № 3, c. 38-39.
4. B. B. Чечет, Перспективные…, Пачатковая школа 2016, № 3, c. 38-39.
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wpływające na proces edukacyjny. W podsumowaniu Autor wskazał na potencjalne
kierunki poprawy jakości edukacji, zwracając uwagę na wyzwania stojące, w tym
zakresie, przed białoruskim systemem edukacji.
Słowa kluczowe: edukacja, edukacja międzynarodowa, test PISA, białoruski system
edukacji.

Summary
Assessment of training and education systems in the world: expectations for Belarusian pedagogical staff
In the article, the author made an assessment of educational systems in the field of developing learning skills. Based on the research conducted in selected countries, using
the PISA test, the author pointed out the main factors influencing the educational
process. In conclusion, the author pointed out potential ways of improving the quality
of education, paying attention to the challenges facing Belarusian education system.
Keywords: education, international education, PISA test, Belarusian education system.
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Ocena opisowa i jej znaczenie w edukacji
wczesnoszkolnej
Maria Łukawska1

Wprowadzenie
Zmiany w systemie oświaty są konsekwencją przeobrażeń społecznych, politycznych
i kulturowych, jakie dostrzega się nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Skutki różnorodnych przemian widoczne są we wszystkich dziedzinach życia,
również w edukacji. Zmieniające się oczekiwania społeczne, rozwój społeczeństwa informacyjnego czy wzrost wymagań współczesnego świata powodują, iż rola i zadania
szkoły w procesie globalizacji uległy znacznym przekształceniom. Zadaniem szkoły
jest wyjść naprzeciw tym wymaganiom, aby sprostać nowym żądaniom stawianym
przez współczesny świat.
Ważnym zagadnieniem społecznym stał się pomiar wyników nauczania szkolnego
i postępów poszczególnych uczniów. Kwestia ta jest istotna, gdyż współczesne społeczeństwo wyraża duże zapotrzebowanie na ludzi zdolnych i wykwalifikowanych.
Ocenianie to czynność niezwykle trudna, jakiej jesteśmy poddawani przez całe
życie. Wszystkie działania człowieka sprowadzają się do dokonywania jakiś ocen,
które odnoszą się do własnego postępowania, postępowania innychludzi czy oceny ich osiągnięć. Człowiek poddawany jest ocenie od pierwszych lat swego życia.
Początkowo oceny wypowiadają najbliżsi, później wychowawcy w przedszkolu czy
nauczyciele w szkole. Ocenie poddawani są też ludzie dorośli w różnych wymiarach
życia np. w pracy, w domu, na ulicy. W nauczaniu wczesnoszkolnymod dawna przy
stawianiu stopni nauczyciele próbowali brać pod uwagę nie tylko końcowe efekty
pracy ucznia, ale także jego zaangażowanie, wysiłek i możliwości.
Z obserwacji wynika, że „oceny szkolne w wielu szkołach budziły często niezadowolenie i wywoływały różne konflikty, toteż niektórzy pedagogowie wypowiadali
się za zniesieniem ocen”2. Śledząc historię pedagogiki należy przywołać szkołę założoną przez O. Decroly’ego, w której zrezygnowano ze świadectw szkolnych i ocen
1.	Dr Maria Łukawska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
2.	L. Bandura, Ocena szkolna, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993,
s. 466.
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wyrażanych stopniem. Zastąpiono je dogłębną charakterystyką postępów szkolnych
i trudności z opanowaniem wiedzy przez uczniów, jak również zaleceniem dla rodziców, jak należy pracować, aby trudnościom tym zapobiec lub je ograniczyć. Podobne
stanowisko zajęli również reformatorzy szkolni (EntschiedeneSchulreformer), na
czele których stał niemiecki pedagog P. Oestereich. Reformatorzy ci uważali, że „żywa
osobowość dziecka nie da się wyrazić abstrakcyjną cyfrą” i skłaniali się do tworzenia
charakterystyki, która może dać obraz konkretnych osiągnięć i niedociągnięć ucznia.
Podobnie, jak w szkole O. Decroly’ego charakterystykę taką otrzymywali rodzice,
którychukierunkowywano na pomoc do dalszego konstruktywnego rozwoju dziecka.
Współczesna reforma systemu oświatowego wniosła zmiany w zakresie diagnozy
edukacyjnej, w tym również w zakresie kontroli i oceny. Rozporządzenie MEN z 19
kwietnia 1999 roku wprowadza we wszystkich klasach nauczania zintegrowanego
ocenę opisową semestralną i końcoworoczną.
Zdaniem M. Żytko3 „ocena opisowa to ustna lub pisemna informacja nauczyciela
na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia”. Informacja taka może odnosić
się zarówno do całego procesu oceniania, jak i efektu działalności ucznia. Autorka
uważa, że jednym z podstawowych praw ucznia jest „prawo do obiektywnej informacji
na temat rezultatów jego aktywności szkolnej”.
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań własnych ukazujące spojrzenie nauczycieli, studentów, rodziców i uczniów na zagadnienie oceniania opisowego
w klasach I-III.

Ocena opisowa
Ocena opisowa spełnia szereg funkcji. Są tofunkcje: diagnostyczna, informacyjna,
motywacyjna i rozwojowo-kształcąca. Nauczyciel poprzez obserwację ocenia poszczególne etapy rozwoju ucznia i określa zadania, jakie będą korzystne dla jego
rozwoju. Powołując się na literaturę przedmiotu, twierdzi się, że taki sposób oceniania
kształtuje właściwe nastawienie do nauki szkolnej. Ocena opisowa powinna ujmować
indywidualne różnice rozwojowe poszczególnych uczniów w różnych dziedzinach,
a mianowicie w obszarze: emocjonalno – społecznym, związanym z dojrzałością
szkolną; poznawczym, obejmującym treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów

3. M. Żytko, Jak oceniać uczniów w edukacji początkowej, „Edukacja i dialog” 1995, nr 2, s. 22.
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nauczania oraz na płaszczyźnie rozwoju fizycznego, odnoszącego się do sprawności
ruchowej.
Zdaniem E. Kosińskiej4 ocena powinna pełnić rolę: dydaktyczną, czyli powinna
być miernikiem wyników pracy ucznia, określać poziom wiedzy oraz definiować
luki, które należy uzupełnić; wychowawczą, która polega na tym, że nauczyciel poprzez ocenianie może wychowywać w zakresie kształtowania właściwych postaw,
może też przyczyniać się do rozwijania zainteresowań nauką, pobudzania woli do
samodzielnej pracy i brania odpowiedzialności za swój proces kształcenia. Autorka
uważa też, że ocena winna spełniać rolę społeczną, czyli wskazywać miejsce ucznia
w grupie społecznej.
Powołując się E. Kosińską5 ocena szkolna spełnia następujące funkcje: informacyjną, która wskazuje rzetelne i wyczerpujące informacje na temat poziomu wiedzy
ucznia oraz stanu wiadomości i umiejętności; kontrolną – sprawdzającą postępy
ucznia oraz jego możliwości i kierunek rozwoju.Ułatwia to nauczycielowi określenie
drogi doskonalenia i rozwoju ucznia, jak również motywacyjną, której zadanie polega
na dopingowaniu ucznia do pogłębienia wiedzy, realizowania programu i poszerzania
własnych zainteresowań .
Semestralne ocenianie uczniów klas I-III ma charakter opisowy. Ocena osiągnięć
uczniów odbywa się poprzez wartościowanie kompetencji językowych, matematycznych, artystyczno-technicznych, społeczno-przyrodniczych oraz nawyków przy
pracy. Ocena opisowa to również informacja o sprawowaniu ucznia. Uwzględniając
wymagania wyszczególnione w podstawie programowej, ocenę powyższych kompetencji określono dla każdej klasy osobno, kierując się też podziałem na śródroczne
i końcoworoczne wymagania. Zdaniem M. Roszkowskiej-Przetacznik i L. Wtorkiewicz„opisowe ocenianie śródroczne ma za zadanie diagnozę postępów dziecka oraz
ukierunkowanie dalszej z nim pracy”6, zaś celem oceniania końcoworocznego jest
określenie aktualnego i faktycznego stanu wiedzy i umiejętności.
Wartość oceny opisowej należy rozważyć z punktu widzenia trzech podmiotów,
a mianowicie: uczniów, nauczycieli i rodziców. Burzliwe dyskusje między nauczycielami klas I-III dowodzą, że ocena opisowa nie zawsze wydaje się trafna i budująca.
4. E. Kosińska, Ocenianie w szkole, Kraków 2000, s. 14.
5. Tamże, s.15.
6.	M. Roszkowska-Przetacznik, L. Wtorkiewicz, Ocenianie opisowe – diagnoza i motywacja, Kraków
2000, s.7.
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Patrząc z pozycji wieloletniego nauczyciela klas I-III pragnę stwierdzić, iż ocena
opisowa jest wielce pracochłonna. Praca nad jej tworzeniem niepotrzebnie zabiera
nauczycielowi czas i energię, którą powinien spożytkować w celach dydaktyczno-wychowawczych, skupiając się na uczniu – jego możliwościach, wiedzy, umiejętnościach, działaniach, zapobieganiu lub usuwaniu braków czy pokonywaniu trudności.
W klasie dwudziestokilkuosobowej czas na napisanie ocen każdemu dziecku (a każde
jest inne) to praca pochłaniająca całą dobę. Zmęczenie i zniechęcenie nauczycieli do
nagminnego diagnozowania i opisywania sprzyja pewnego rodzaju przypasowywaniu
do dziecka gotowych sformułowań, które często zasłaniają prawdziwą osobowość
i umiejętności dziecka oraz nie zawsze są adekwatne do jego wiedzy. Taki opis może
w perspektywie przyczynić się do destrukcyjnych reakcji i niekorzystnych zachowań.
Opierając się na obserwacji rodziców można śmiało powiedzieć, że ocena opisowa jest często nieczytelną dla nich informacją. Częstym zjawiskiem po skończonej
wywiadówce jest ustawianie się kolejki rodziców z pytaniem do nauczyciela: „Ale,
proszę mi powiedzieć, czy moje dziecko np. z języka polskiego ma «5» czy «4»”?
Obserwując zachowanie dzieci szczególnie w klasie I zauważa się, iż większą motywacją do pracy jest otrzymanie ocen cyfrowych (np. 5 w koronie), a nie np. napisu
„bardzo ładnie”, którego samo przeczytanie już nastręcza dzieciom trudności.
Niektórzy nauczyciele uważają, że pracowanie z uczniami i nieocenianie ich w tradycyjny sposób nie sprawia im najmniejszych kłopotów. Powołując się na literaturę
przedmiotu W. Mitulska7 (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej) twierdzi: „Udowodniłam sobie i innym, że można pracować bez tradycyjnych ocen. Nie mam trudności z wyegzekwowaniem wiadomości od uczniów. Uczą się, bo chcą, lubią i dobrze
czują się w szkole. Obserwuję u moich uczniów umiejętność samooceny i poczucie
odpowiedzialności za swoją pracę. Potrafią pracować samodzielnie, bez konieczności
stałej kontroli z mojej strony”.
Kolejnym nieporozumieniem jest stawianie dzieciom w semestrze cyfrowych ocen
cząstkowych i wyciąganie z nich opisu śródrocznego i końcoworocznego. Błędem
jest również nagłe zerwanie z oceną opisową, kiedy dzieci wchodzą w kolejny etap
edukacji, czyli klasy IV-VI. Takie podejście oznacza nadaremną pracę nauczycieli klas
I-III. Aby nie zaprzepaścić energii, jaką przeznaczają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na tworzenie ocen opisowych, warto byłoby na kolejnych szczeblach edukacji
zastosować chociażby ocenianie kształtujące.
7. W. Mitulska, Moje doświadczenia z oceną opisową, „Edukacja i dialog” 1995, nr 2.
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Słabą stroną oceny opisowej jest też fakt, że informacja streszczona na świadectwie
musi zmieścić się w określonej ilości linijek, zatem nie zawsze jest miejsce na opisanie wyników określających, zdaniem większości nauczycieli, kompetencje mniej
ważne np. artystyczno-techniczne. W tym miejscu pojawia się kolejna i konieczna
manipulacja często zniekształcająca obraz dziecka, polegająca na dopasowywaniu
brakującego tekstu do nadmiaru lub braku drukowanych na świadectwie linijek. Nie
lada wyczynem dla nauczyciela jest zmieszczenie informacji o zachowaniu dziecka
w kilku wykropkowanych linijkach. Aktualnie pisanie ocen opisowych nastręcza
mniej stresów niż kilka lat temu, gdyż opisy te zamieszczane są w programach komputerowych, co daje możliwość korekty błędów, dopasowywania ilości tekstu do
wydrukowanych linijek. Dotychczasowe pisanie ręcznie zmuszało nauczyciela do
niebywałego skupienia uwagi oraz wymagało poświęcenie znacznie większej ilości
czasu, gdyż ocenę należało też wpisać w dzienniku lekcyjnym i arkuszach klasyfikacyjnych. Trzykrotne pisanie oceny pochłaniało cenny czas, wprowadzało nastrój
nerwowości, nie dając przy tym oczekiwanych efektów.
Być może plusem oceny opisowej jest niemożność porównania ocen z wynikami
kolegów i koleżanek – pewnego rodzaju anonimowość. Zdaniem wielu praktykujących nauczycieli takie podejście nie zawsze jest motywujące, szczególnie dla dzieci
zdolnych, inteligentnych czy pracowitych.
W pracy z dziećmi ważne jest, aby ocenianie było odbierane przez dzieci i rodziców jako dobre. W literaturze przedmiotu dostrzegamy definicje takiego oceniania.
A. Brzezińska i E. Misiorna8 uważają, że dobre ocenianieto takie, które uruchamia
refleksję nad sobą, nad swoim działaniem, osiągnięciami, jak również nad zmianą
swojego postępowania. Ocenianie takie dostarcza informacji zwrotnychwskazujących indywidualne działania lub osiągnięcia ucznia.Dobre ocenianie wymaga jasno
sformułowanych kryteriów, które stanowią podstawę do analizy procesu działania
dziecka i uzyskiwanego przez nie efektu pracy.
Zdaniem innych autorek K. Rau i I. Chodoń9 dobre ocenianie to takie, które: daje
dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na
drodze do osiągnięcia celu; ocenianie takie powinno uwzględniać możliwości dziecka
i brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie tej pracy. Ponadto ocenianie nie powinno etykietować dzieci, ale zachęcać je zachęcać je do dalszej
8. A. Brzezińska, E. Misiorna, Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań 1998, s. 14.
9. K. Rau, I. Chodom, Ocenianie opisowe a rozwój dziecka, Poznań 1999, s. 11.
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pracy, uświadamiać, że wysiłek się opłaca. Dobre ocenianie nie pełni ani funkcji kary
ani nagrody, nie zawiera krytyki osoby i uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku.
M. Jakowicka10 twierdzi, że kontrola i ocena w warunkach szkolnych stanowi
jedność procesu, argumentując to tym, że kontrola ze strony nauczyciela, zawsze
prowadzi do wyrażenia jego stosunku do wykonanego przez dziecko zadania.

Wyniki badań własnych
W prezentowanym tekście zaprezentowano wybrany fragment dokonanych pomiarów. W prowadzonych badaniach wzięło udział ogółem 138 osób, w tym 46 dzieci,
32 nauczycielki, 14 studentek, 46 rodziców. Biorąc pod uwagę dzieci, badania przeprowadzono w dwóch klasach trzecich, spośród których grupa A liczyła 25 osób,
w tym 13 dziewcząt i 12 chłopców, zaś grupa B – 21 osób, w tym 7 dziewczynek i 14
chłopców. Przebadano 38 matek i 7 ojców. Płeć żeńską stanowiło łącznie 104 osoby
(w tym 20 dziewczynek), męską zaś 33 osoby (w tym 26 chłopców), jedna spośród
badanych osób nie określiła płci (dotyczy badań ankietowych rodziców). Wiek badanych rodziców kształtował się w przedziale 30-60 lat, wiek nauczycielek – 28-55
lat, zaś wiek studentek to 21-22 lata.
Ogólnie pomiarem objęto 46 kobiet, z czego 32 to nauczycielki klas I-III (22 osoby
pracujące w Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu: 14 wychowawczyń klas I-III, 3
katechetki, 2 anglistki uczące w tych klasach i 3 osoby pracujące w świetlicy szkolnej
z dziećmi w młodszym wieku szkolnym; i 10 nauczycielek pracujących w Publicznej
Szkole Podstawowej (panie zastrzegły sobie, aby nie podawać pełnej nazwy szkoły
i miejscowości, w której mieści się placówka) oraz 14 studentek kształcących się na
kierunku Edukacja wczesnoszkolna.
Poszczególne grupy badawcze zostały oznaczone następującymi symbolami:
Grupa A – nauczycielki klas I-III z SP w Tarnobrzegu (22 osoby)
Grupa B – studentki Edukacji wczesnoszkolnej (14 osób)
Grupa C – nauczycielki klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej (10 osób)
Klasa A – uczniowie klasy III a (25 osób)
Klasa B – uczniowie klasy III b (21 osób)
Rodzice z Klasy A (24 osoby)
Rodzice z Klasy B (22 osoby)
10. M. Jakowicka, Ocena szkolna w przemianach edukacyjnych, „Życie Szkoły” 1994, nr 8.
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W celu zbadania opinii na temat skutków integracji w edukacji wczesnoszkolnej
wykorzystano Arkusz Efektywności Integracji Wczesnoszkolnej, Dyferencjał semantyczny oraz kwestionariusz wywiadu.
Badania dzieci przebiegały grupowo w klasach. Przeprowadzono je za zgodą dyrekcji szkoły i wychowawców klas w godzinach zajęć lekcyjnych. W trakcie badań starano
się stworzyć przyjazną atmosferę wyzwalającą w dzieciach poczucie bezpieczeństwa
i chęć współpracy. Przed przystąpieniem do badań zapoznano dzieci ze sposobem
wypełnienia TZN odczytując jego instrukcję, zwracając uwagę na to, aby zakończeniem zdań była pierwsza pojawiająca się myśl. Test wypełniony został w przeciągu 40
minut. Badający zachęcał uczniów do uzupełnienia wszystkich rozpoczętych zadań.
Równolegle do badań testowych wychowawcy klas i studenci wypełnili Arkusz
Efektywności Integracji Wczesnoszkolnej oraz wyrazili swoje opinie względem integracji przez wypowiedzenie się w dyferencjale semantycznym. Każda z nauczycielek
i studentek została zapoznana ze sposobem wypełnienia arkuszy.
W tym samym czasie przeprowadzono też badanie z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Badaniem objętych zostało 10 kobiet – nauczycielek edukacji
wczesnoszkolnej zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej. Średnia wieku
badanych pań wynosi 48,5 lat, średni staż pracy to ponad 25 lat.
Wywiad obejmował sfery: dydaktyczno-wychowawczą, kształtowania postaw i rozwijania zainteresowań uczniów oraz sferę społecznego stosunku do zajęć zintegrowanych. Sferze rozwijania zainteresowań uczniów przyporządkowano 4 pytania, trzem
pozostałym sferom 5 pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.
Każda z Pań została przebadana indywidualnie.
Kwestionariusz ankiety przeznaczony dla rodziców dzieci poddanych oddziaływaniom zintegrowanym, przeprowadzono zbiorowo podczas zebrania szkolnego,
zapewniając rodzicom anonimowe wykorzystanie wyników badań oraz informując
ich o spożytkowaniu uzyskanych danych.
Badania nauczycieli, rodziców i dzieci przeprowadzono w szkole podstawowej
w Tarnobrzegu i innej publicznej placówce oświatowej (dyrekcja niniejszej placówki
prosiła o nieujawnianie danych), natomiast badania studentów przeprowadzono
w Lublinie. Niniejsze badania przeprowadzono w roku szkolnym 2015/2016.
Celem określenia wartości oceny opisowej stosowanej w klasach młodszych oraz
spojrzenia na tę ocenę oczyma nauczycielek, studentek, rodziców i samych uczniów,
w niniejszych badaniach wykorzystano kilka narzędzi badawczych. Były to: Arkusz
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Efektywności Integracji Wczesnoszkolnej (AEIW) oraz dyferencjał semantyczny
przygotowany dla nauczycielek klas I-III i studentek – przyszłych nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, kwestionariusz wywiadu skierowany do nauczycielek klas
młodszych, Test Zdań Niedokończonych (TZN) dla uczniów,jak również ankieta
wystosowana do rodziców uczniów klas zintegrowanych.
Przywołując wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu AEIW największa rozbieżność poglądów na temat efektywności integracji ujawniła się w sferze społecznego
stosunku do zajęć zintegrowanych. Wyjaśnienie tej różnicy zapewne ma swoje źródła
w braku praktyki studentów, gdyż twierdzenia dotyczące tej sfery odnosiły się m.in.
do integracji nauczycieli, uczniów i rodziców w procesie działalności edukacyjnej,
efektywności przepływu informacji między nauczycielem a rodzicem oraz opisowego sposobu oceniania uczniów. Nauczyciele z dużą praktyką pedagogiczną potrafią
ocenić wartość czynnego uczestnictwa rodziców w przebiegu działań edukacyjnych
czy też doskonale orientują się w konsekwencjach oceny opisowej i mają rozeznanie
ile trudu kosztuje sformułowanie konstruktywnej oceny opisowej, pomijając fakt, że
żmudna i wyczerpującą praca nad stworzeniem wymownej i stosownej, w odniesieniu
do konkretnego dziecka, oceny nie jest adekwatna do efektów.
Analiza wyników uzyskanych przy użyciu dyferencjału semantycznego wskazuje
na mało przychylne traktowanie oceny opisowej przez nauczycielki i studentki.
Spośród wszystkich ocenianych w dyferencjale haseł skłania do myślenia najmniej
korzystna opinia dotycząca hasła Ocena opisowa. Przywołując wyniki badań uzyskanych przy użyciu AEIW można uznać, że dyferencjał semantyczny potwierdził niską
przydatność oceniania opisowego dla efektywności osiąganych wyników. Wyniki
pozostałych haseł zobrazowano na poniższym wykresie 1.
Wyniki badań, których dostarczył kwestionariusz wywiadu stanowią potwierdzenie
mało korzystnej opinii nauczycielek na temat wartości oceniania opisowego.
W sferze dydaktyczno-wychowawczej poddano oszacowaniu wartość oceniania
opisowego. Spośród 20 cech oceny opisowej (10 pozytywnych i 10 negatywnych) każda
z badanych nauczycielek miała wybrać przynajmniej 5. Największa liczba wyborów
przyznana została cechom pozytywnym, takim jak: czytelna – 7 wyborów; dobra, wartościowa, pomocna – po 5 wyborów. Faktem jest również, iż w wartościowaniu oceny
opisowej znalazły się głosy przeciwne jej stosowaniu, gdyż zdaniem respondentów
jest ona szkodliwa (3 wybory) oraz bezwartościowa i bezsensowna – po 4 wybory.
Żadnych wyborów nie przyznano cechom: nieczytelna, swobodna, nieograniczona.
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We wszystkich pozostałych cechach zanotowano przynajmniej jeden głos, co świadczy
o braku jednomyślności nauczycielek w szacowaniu wartości oceniania opisowego,
a tym samym dowodzi, że ocenianie opisowe nie do końca jest dobrze postrzegane
przez nauczycielki klas młodszych.
Opinie nauczycielek na temat oceniania opisowego, mimo wielu, jak same twierdzą,
kontrowersyjnych sytuacji mających miejsce w ich pracy zawodowej są pozytywne.
Nauczycielki tej szkoły ocenianie opisowe określają, jako dobre, wartościowe, czytelne,
porządkujące i pomocne.
Istotna jest również ocena sfery organizacyjnej wyrażona przez rodziców, których dzieci uczęszczają do klas I-III. Przy użyciu ankiety, która stanowi uzupełnienie
zgromadzonego w badaniach materiału, wnioskujemy, żeocena sfery organizacyjnej
wyrażona przez rodziców wypadła pomyślnie. Aż 97,8% badanych określiło, że zna
system oceniania obowiązujący w klasie, a 93,8% stwierdziło, że znane są im sposoby
oceniania dzieci w trakcie trwania semestru.
Na podstawie powyższych danych możemy wnioskować o dobrej organizacji pracy
szkoły i umiejętnym przygotowaniu nauczycieli do przekazania rodzicom kryteriów
oceniania ich dzieci.
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Podobnie, jak w sferze dydaktycznej, niemal połowa badanych nie zna założeń integracji wczesnoszkolnej, tak również w ocenie sfery organizacyjnej ujawniło się 10 osób
(21,7%), które twierdzą, że nie posiadają wiedzy na temat nauczania zintegrowanego.
Wyniki zaprezentowanych badań obrazuje poniższa tabela 1.
Tabela 1. Ocena sfery organizacyjnej wyrażona przez rodziców uczniów klas I-III
III Sfera organizacyjna
Pytanie
1. Czy zna Pani/Pan
system oceniania obowiązujący w klasie?

Klasa
A
[N(%)]

Klasa
B
[N(%)]

Klasa
A+B
[N(%)]

Klasa
A
[N(%)]

Klasa
B
[N(%)]

Klasa
A+B
[N(%)]

23
(95,8)

22
(100)

45
(97,8)

1
(4,2)

0
(0)

1
(2,2)

Tak

Odpowiedzi
2. Czy zna Pani/Pan
sposoby oceniania
dzieci w czasie trwania
semestru?

23
(95,8)

Odpowiedzi

43
(93,8)

1
(4,2)

Tak

Odpowiedzi
3. Czy posiada Pani/
Pan wiedzę na temat
nauczania zintegrowanego?

20
(90,9)

Nie

18
(75,0)

18
(81,8)
Tak

2
(9,0)

3
(6,5)

Nie
36
(78,3)

6
(25,0)

4
(18,2)

10
(21,7)

Nie

Analizując wyniki badań odnoszące się do sposobu oceniania w klasach I-III
przytoczono dane z AEIW. W sferze społecznego stosunku do zajęć zintegrowanych
zamieszczono cztery zdania, które odzwierciedlają charakter oceny opisowej. Zdaniem
15 (68,2%) badanych nauczycielek ocena opisowa nie odzwierciedla jednoznacznie
wyników nauczania, 18 (50%) nauczycielek twierdzi, że rodzicom nie podoba się
opisowy sposób oceniania ich dzieci oraz, że nie satysfakcjonują ich opisowe oceny
poszczególnych zadań. Z rozmów z rodzicami wynika, że woleliby oceny cyfrowe,
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które ich zdaniem są bardziej czytelnie. Oczywiście nie jest to regułą, gdyż w grupie
rodziców są i tacy, którzy uważają, że ocena opisowa motywuje ich dziecko i jest dla
nich wartościowa, bo zawiera wytyczne do pracy z dzieckiem oraz wskazuje na braki
i niedociągnięcia dzieci, jak również nie daje bezpośredniej możliwości porównania
oceny z wynikami innych dzieci. Wszystkie badane nauczycielki sądzą również, że
ocenianie opisowe pochłania wiele cennego czasu.
Zdanie studentek na temat oceniania opisowego jest bardziej przychylne. Sądzę, że
wynika to z faktu braku doświadczenia zawodowego. Potwierdzenie tej prawidłowości
uwidoczniło się również w wynikach uzyskanych przy zastosowaniu dyferencjału
semantycznego, gdzie w przypadku hasła Ocena opisowa zanotowano, że średnia
różnica pomiędzy grupą A i B wynosi 2,83. W przypadku tego opisu osąd studentek
był punktowany wyżej niż zdanie na ten temat wyrażone przez nauczycielki. Wyniki
badań uzyskane przy użyciu dyferencjału semantycznego potwierdzają również, że
15 (68,2%) nauczycielek nisko klasyfikuje ocenianie opisowe, stosując punktację
nie przekraczającą „3”, zatem odbierają ją one, jako bardziej złą, bezwartościową,
negatywną, nieczytelną, mało dyscyplinującą, chaotyczną, ograniczoną, bezsensowną
czy nawet szkodliwą.
Spojrzenie 10 nauczycielek z innej powszechnej szkoły jest nieco odmienne i nie
potwierdza dotychczasowych wyników dotyczących sposobu oceniania uczniów klas
I-III. Wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu kwestionariusza wywiadu wskazują,
że aż 32 wybory padły na pozytywne cechy opiniujące ocenianie opisowe w stosunku do 17 cech negatywnych, które mimo wszystko zostały też zanotowane i mogą
stanowić podstawę do ich dogłębnej analizy.
Kolejne potwierdzenie niekoniecznie zachęcającej oceny opisowej odnajdujemy
również w wynikach ankiety. Mimo znajomości, jak deklarują rodzice, systemu oceniania (97,8%) oraz sposobów oceniania dzieci w czasie trwania semestru (93,8%)
są też głosy rodziców, którzy wyrażają niechęć (17,4%) czy też zgłaszają brak zdania (13%) na temat interesującego systemu oceniania obowiązującego w nauczaniu
wczesnoszkolnym.
Wyniki badań uczniów uzyskane przy zastosowaniu TZN sygnalizują niekoniecznie
pozytywny stosunek do oceniania opisowego. Powołując się na opinię uczniów klas
młodszych zanotowano, że spośród 46 badanych uczniów 8 (niemal 18%) wyraziło
mało przychylną opinię na temat oceniania w klasach I-III. W sferze Stosunku do oceniania zanotowano 15 konfliktów. Na tej podstawie możemy uznać, że jest to niewiele
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(niespełna 11%), choć z drugiej strony takie podejście jest sygnałem świadczącym
o niezadowoleniu wszystkich uczniów ze sposobu oceniania, jaki przyjmowany jest
w edukacji wczesnoszkolnej. Możemy uznać, że przeważającej większości podoba się
ocenianie opisowe i sposób wartościowania postępów uczniowskich przez nauczycieli.

Zakończenie
Reforma szkolnictwa wprowadza nowe podejście do edukacji wytyczając drogę przygotowania młodych ludzi do życia i pełnienia różnych w nim funkcji oraz piastowania
ról społecznych. Fundamentalnymi założeniami takiej edukacji jest preferowanie
podmiotowości ucznia, stawianie na jego rozwój osobowy i samorealizację. Założenia
te dotyczą również edukacji wczesnoszkolnej.
Powołując się na R. Więckowskiego „edukacja wczesnoszkolna stanowi pierwszy
etap kształcenia ogólnego. Obejmuje ona nauczanie i wychowanie dzieci w młodszym
wieku szkolnym”11. Zdaniem tego autora ma charakter edukacji propedeutycznej,
zatem nie jest samowystarczalna, lecz pełni funkcję wprowadzającą i usprawniającą
do dalszej aktywności na kolejnych, wyższych etapach systemu edukacyjnego.
Powyższy wycinek badań skłania do sformułowania następujących wniosków:
1. Ocenianie opisowe w klasach I-III jest dość mocno krytykowane przez nauczycielki pracujące z dziećmi, gdyż twierdzą one, że pochłania mnóstwo czasu, który
można byłoby poświęcić dzieciom.
2. Zdaniem nauczycielek ocena opisowa nie jest wystarczająco miarodajna i zadowalająca dla dzieci i ich rodziców.
3. Obserwacje, rozmowy z nauczycielami i własne doświadczenia w pracy nad
tworzeniem oceny opisowej skłaniają mnie do zwrócenia uwagi dydaktyków,
czynnych nauczycieli, jak również naukowców na kwestięniekoniecznie cennego stosowania opisu w ocenianiu postępów uczniowskich. Istotne byłoby też
stworzenie szansy wypowiedzenia zdania osobom, które czynnie uczestniczą
w tworzeniu oceny opisowej i są świadkami informacji zwrotnych od dzieci
i rodziców na temat wartości oceniania opisowego.

11.	R. Więckowski, Edukacja wczesnoszkolna, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna,
Warszawa 1993, s. 169.
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Streszczenie
Ocena opisowa i jej znaczenie w edukacji wczesnoszkolnej
W artykule poruszono problem oceniania opisowego w klasach I-III Szkoły Podstawowej. Opierając się na literaturze przedmiotu wyjaśniono pojęcie oceny opisowej oraz
zaprezentowano jej funkcje i znaczenia w edukacji wczesnoszkolnej dzieci. W oparciu
o badania własne przedstawiono spojrzenie na wartość i znaczenie oceniania opisowego z punku widzenia nauczycieli, studentów, rodziców i samych uczniów. Zwrócono uwagę na konieczność zainteresowania dydaktyków zagadnieniem skuteczności
stosowania oceny opisowej.Wysunięto wnioski traktujące o niskiej efektywności
oceniania opisowego.
Słowa kluczowe: ocena opisowa, edukacja wczesnoszkolna, uczniowie klas I-III.

Summary
A descriptive grading system and its role in early childhood education
The article focuses on the problem of descriptive grading system in grades I-III of primary school. On the basis on literature on the subject, the idea of descriptive grading
is explained and its functions and meaning in early childhood education are presented.
On the basis of research, the view on the value and the significance of descriptive
grading is presented from the perspective of teachers, students, parents and pupils
themselves. Much attention is paid to the necessity of getting didacticians interested
in the problem of the effectiveness of descriptive grading system. Conclusions about
low effectiveness of descriptive grading system are drawn.
Keywords: descriptive grading, early childhood education, students in grades I-III.
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Osobnosť lídra
Dominika Kmecová1
Vo svojej knihe Ján Košturiak charakterizuje mnohých „lídrov dneška“ túžbou po
moci, pýchou a pocitom neomylnosti. To sú tie najhoršie vlastnosti, ktoré vedú k pádu
a deštrukcii.Ekonómovia a politici často hovoria o raste. Napríklad rast HDP, rast
výroby a predaja, rast spotreby. Skoro nikto nehovorí oraste šťastia, rodinného života,
raste dobra v nás a v spoločnosti, v ktorej žijeme. Dôležité je vrátiť sa k tomu, aby slovo
chlapa platilo aj bez hrubých zmlúv. Musíme sa vrátiť k úcte, dôvere, rešpektu. Chudoba a pokora sú dôležitejšie ako bohatstvo alebo úspech2. Na to, aby líder dokázal byť
dobrý, potrebuje vyrovnanú osobnosť a profesionalitu. Jeden z najprestížnejších teoretikov moderného manažmentu tvrdí: „Líderstvo sa realizuje práve prostredníctvom
charakteru”3. Lídrom sa stáva taký človek, ktorému iní ľudia dôverujú. V súčasnej
dobe je potrebný morálny profil lídra, na ktorý sa dnes zabúda. „Rozvoj nikdy plne
nezaručia trhové či medzinárodné politické sily, ktoré sú do určitej miery automatické
a neosobné. Rozvoj je nemožný bez opravdivých ľudí, bez ekonomických pracovníkov
a politikov, ktorí by vo svojom svedomí silno cítili výzvu spoločného dobra. Nevyhnutná je tak profesionálna príprava, ako aj mravná dôslednosť. Ak prevládne absolutizácia techniky, dôjde k zámene cieľov za prostriedky; podnikateľ bude považovať
za jediné kritérium činnosti zisk, politik upevnenie moci, vedec výsledok svojich
objavov. Tak sa často stáva, že pod spleťou ekonomických, finančných či politických
vzťahov pretrvávajú nedorozumenia, nepokoje a nespravodlivosť. Prílev technických
poznatkov sa násobí, ale v prospech ich vlastníkov, kým reálna situácia populácií,
ktoré stále žijú v tieni týchto prúdov, zostáva nezmenená a bez reálnych šancí na
emancipáciu”4. Pre lídra je podstatné, aby sa zameral na spoločné dobro. Podstatné
sú znalosti, ale aj mravný profil lídra.

1. Mgr. Dominika Kmecová, MBA, Ph.D. študent na Prešovskej univerzite.
2. Porov. J. Košturiak, Povolanie, Bratislava 2014, s. 193.
3. P. Drucker, Practice of Management, Oxford 2005, s. 155.
4. Benedikt XVI, Caritas in veritate, 29 czerwca 2009, s. 106-107.
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Cnosti lídra
Lídri nie sú skeptickí ani cynickí. Lídri sú realisti.
Realizmus je schopnosť zachovať si tie najvznešenejšie túžby duše dokonca aj
vtedy, keď človek uviazne v osobných slabostiach. Tu nejde o podľahnutie slabostiam, ale o ich prekonávanie pestovaním cností
Alexander Havard
Alexander Havard je autorom pojmu „cnostného líderstva”, ktoré sa venuje manažérsky vzdelávaciemu programu, zameranému na rozvíjanie cností zvyšujúcich potenciál
lídra. Uvedieme si šesť cností:
– Prvá je rozvážnosť, ktorá pomáha správne sa rozhodovať.
–O
 dvaha – cnosť, ktorá vedie k rovnováhe.
–M
 iernosť smeruje lídra k sile sústrediť sa na aktuálnu úlohu, nadvláda nad srdcom
a mysľou pomáha lídrovi neodbočiť od stanoveného cieľa.
– S pravodlivosť umožňuje dať každému to, čo mu patrí. Táto cnosť nám pomáha
konať dobro.
– Ďalšia cnosť je veľkodušnosť, ktorá sa snaží o veľké veci, posúva tak seba aj druhých dopredu.
–P
 okora, ako posledná cnosť, prekonáva sebectvo. Vedie k úcte a službe druhým,
aby mohol líder smerovať seba a tím k ďalším métam.
Cnosti nenahrádzajú profesionálne zručnosti, ale sú veľmi dôležité v našom osobnom, ale aj profesionálnom živote5. Cez cnosti sa buduje charakter. Môžem byť dobrý
vo svojom odbore, no ak mi chýba napríklad rozvážnosť, budem mať problém robiť
správne rozhodnutia, a to ma môže brzdiť.
Dôležitosť čností si môžeme všimnúť aj v praxi. Vo svojej knihe o tom píše Ján
Košturiak: „Často stretávam aj majiteľov firiem a manažérov, ktorí sa nevedia
rozhodnúť. Dôvody sú rôzne. Profesorské typy hľadajú optimálne riešenie a nikdy
ho nenájdu. Sociálne typy hľadajú riešenie, ktoré uspokojí všetkých, a tiež hľadajú
márne. Nechávajú svojich spolupracovníkov hlasovať, písať bodky a lepiť lístočky
na tabuľu. Nechcú rozhodnúť, lebo majú obavu, či rozhodnutie bude správne. Naj5. Porov. A. Havard, Zodpovedné líderstvo, Devin 2011, s. 23.
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horšie rozhodnutie je však často nerozhodnúť vôbec. V reálnom živote a podnikaní
optimálne riešenie neexistuje – je iba riešenie v danom čase, s danými informáciami
a s variantami, ktoré sme pripravili”6. Preto nám cnosti ako rozvážnosť, odvaha,
miernosť, spravodlivosť, veľkodušnosť a pokora môžu pomôcť rozvíjať potenciál
lídra. Ten potrebuje neustále postupovať dopredu, zdokonaľovať sa, aby mohol aj
jeho tím postupovať dopredu, nestagnovať na jednom mieste, ale snažiť sa zlepšovať vo svojom profesionálnom aj rodinnom živote. Cnosť si môžeme osvojiť jedine
každodenným úsilím.
Zdokonaľovať sa v cnostiach je celoživotnou úlohou človeka. V každom veku človek
objavuje nové podnety, nový význam aj nový zmysel týchto cností.
Človek s veľkým srdcom dokáže otvárať srdcia iných. Ak je zachovaná diskrétnosť, dôvera a dodržiavajú sa eticko-morálne zásady, človek má dostatočnú istotu vo
vzťahoch a buduje si puto, ktoré je nenahraditeľné7. Pozitívny spôsob života je nový
pohľad, ktorý si potrebuje ľudstvo osvojiť. Pozitívny uhol pohľadu prináša človeku
radosť a pokoj, ktoré sa premieňajú v rozvoj človeka. Vďaka tomu sa môže líder
posúvať vpred.

Zrelosť lídra
Zrelosť je jadrom osobného líderstva:iba zrelá osoba sa dokáže z osobného
vedenia nasmerovať na slobodne zvolenú cestu a poslanie.
P. Cardona a P. Garcia Lombardia
Zrelosť je dôležitým aspektom osobnosti lídra. Dosahujeme ju práveprostredníctvom cností. Názorová zrelosť znamená, že rozlišujeme svoje silné a slabé stránky
a vyhýbame sa módnym výstrelkom. Citová zrelosť nás vedie k ovládaniu svojich
prirodzených inštinktov a pomáha nám v našom poslaní. Behaviorálna zrelosť smeruje naše myšlienky, úsudky a pocity k odzrkadľovaniu našich skutkov. Výsledkom
skutočnej zrelosti je psychická stabilita, prirodzenosť, pokoj, zmysel pre zodpovednosť.
Lídri sú zrelí a ich sebavedomie pramení zo sebapoznania, nie z pýchy. Pretože nezrelý
človek nedokáže na seba pozerať objektívne. Je príliš naklonený kompromisom. Zrelí
6. J. Košturiak, Povolanie od zamestnania povolaniu, Praha 2014, s. 37.
7. Porov. A. Havard, Virtuous Leadership, Devin 2011, s. 78.
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ľudia vedia, že prostredníctvom cností môžu uskutočňovať svoje sny. Sú pozitívne
naladení a majú trpezlivosť so sebou a svojím tímom. Lídri sú realisti, a preto si dokážu
zachovať svoje najvznešenejšie túžby duše, aj napriek svojim slabostiam8. Morálny
profil lídra v dnešnej dobe nie je ľahké zachovať, preto si ešte viac uvedomujeme
potrebu tohto profilu.

Predpoklady lídra
Keď lídri zanedbávajú čas a úsilie potrebné na to, aby ich úmysly a pokyny boli
plne prijaté a pochopené, koledujú si o frustráciu. Ich poslanie zostane nenaplnené a nasledovníci zmätení a sklamaní. Skvelí vodcovia neváhajú investovať čas
do overovania, či boli ich pokyny pochopené a opakujú, opakujú a opakujú
Blanchard, K. & Hodges, P.
Z pohľadu manažmentu by mal mať líder aj tieto osobné predpoklady: koncepčné,
interpersonálne, odborné. Predpoklady nám pomáhajú smerovať dopredu.
1. Koncepčné – komplexný obraz o práci organizácie ako celku, zameranom na
konkrétny cieľ. Snažiť sa dosiahnuť cieľ s najnižšími nákladmi.
2. Interpersonálne – líder je neustále v kontakte s členmi tímu; upriamiť sa na
komunikáciu v tíme, motiváciu a riešenie konfliktných situácií.
3. Odborné – líder by mal disponovať odbornými znalosťami nie len vo svojom
odbore, ale z viacerých odborov9.
Prvoradé pre lídra je smerovanie pozornosti, pretože sám radí, kam majú ostatní
nasmerovať energiu. Ak chceme dobre nasmerovať pozornosť, je dôležité vedieť,
kam, prečo a na čo ju máme nasmerovať. V mnohých smeroch sa to týka lídrov. Lídri
sú dnes z rôznych strán rozptyľovaní, rôzne schôdzky, potreba rozhodovania sa v
najrôznejších záležitostiach. Rušivé vplyvy môžu odvádzať pozornosť od aktuálneho
diania. Únava pozornosti sa prejavuje zníženou výkonnosťou, spojenou s podráždenosťou10. Preto je dôležitá v povolaní lídra rovnováha medzi prácou a súkromným

8. Porov. A. Havard, Cnostné líderstvo, Devin 2015, s. 155.
9. Porov. J.H. Donelly, J.L. Gibson, J.M. Inancevich, Fundamentals of Management, USA 1997, s. 487.
10. D. Goleman, Jak se stát skutočným lídrem, Praha 2015, s. 143.
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životom. K tomu nám môžu pomôcť praktické rady pre psychohygienu od psychiatra
Maxa Kašparů.
Princíp „šesť stien v živote lídra”
V miestnosti, v ktorej sú štyri steny plus podlaha a strop, teda spolu šesť stien,
postavíme sviecu, bude horieť. Ak spadne jedna stena, začne prúdiť vzduch. Keď
padne druhá stena, vznikne prievan a plameň sa uhasí. Tak je to aj s človekom, preto
treba mať vybudovaných šesť stien. Prvá stena charakterizuje čo je pred nami, nejakú perspektívu, niečo, na čo sa tešíme. Zadná stena predstavuje ľudí, o ktorých sa
môžeme oprieť. Bližšie k srdcu, po našej ľavici, je stena, ktorú symbolizujú naši priatelia. Pravá stena predstavuje tých, s ktorými v živote spolupracujeme. Je podstatné,
aby na pracovisku boli dobré vzťahy. Podlaha je miesto, na ktorom máme pevne stáť
a nepozerať stále inde, kde by bolo lepšie. Šiesta stena je strop – veci, ktoré nás presahujú, ako duchovné hodnoty, umenie, kultúra, viera, láska, nádej11. Líder potrebuje
mať perspektívu, ľudí, o ktorých sa môže oprieť v práci, ale aj v súkromnom živote.
Potrebuje mať istotu, aby mohol pevne stáť a na druhej strane mať nádej. Líder nie len
stanovuje cieľ a smer vízie, ale mal by sa rozhodovať tak, aby mohol spolu s tímom rásť.

Dodržiavanie psychohygieny
Líder sa často dostáva do začarovaného kruhu. V rámci jednotlivých vykonávaných
činností je potrebné, aby si našiel čas na hodnotenie seba samého a aj vykonávanej
činnosti. Preto je pre lídra podstatné dodržiavať psychohygienu. Ako sme už vyššie
uviedli, aby mal rovnováhu v práci a aj súkromnom živote. Dôležitá je životospráva,
tam patrí hlavne:
– dostatočný spánok;
– adekvátne stravovanie.
• vyhovujúci režim a skladba pracovných aktivít, záujmových aktivít a odpočinku:
– stanovenie a „dolaďovanie“ kľúčových a čiastkových životných cieľov;
– premyslený program (postupy) dosahovania cieľov,
– kompenzácia práce vhodným odpočinkom (aktívnym).
• partnerské, rodinné, priateľské vzťahy:
– čas na rodinu a spoločenský život.
• ujasnená celková koncepcia seba, sveta a svojej práce:
11. Porov. M. Kašparu, Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou, Praha 2017, s. 208.
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– pozitívny obraz seba;
– proaktívnosť (činorodosť, aktívnosť bez vonkajšej stimulácie, t. j. nie len);
– „reaktívnosť“ – reagovanie na to, čo mi „prinesú“ okolnosti;
– vzájomnosť, spolupatričnosť s druhými ľuďmi; optimistický svetonázor12.
Osobný rozvoj je podstatný pre vyrovnaný život. Bez času venovanému premýšľaniu, pre ktoré je typický pokojný stav mysle i tela, to nie je možné. „Keď si pravidelne
doprajeme chvíľky vnútorného pokoja a zmysluplné prestávky, kvalita rozhodnutí
a celého nášho jednania výrazne vzrastie. Ak sa cítime uštvaní a ak jednáme výrazne
unáhlene, rastie nielen nebezpečenstvo, že sa dopustíme chýb, ale tiež že prestaneme
čerpať z hĺbky a že nedokážeme vystihnúť podstatu”13. Pre lídra je dôležitý vnútorný
pokoj, pretože ak on bude pokojný, môže to mať dobrý vplyv na ostatných. Preto je
podstatné počúvanie seba samého, svojho ticha, v ktorom si človek znovu objasňuje
myšlienky, skutočnosti, fakty a nadobudnuté informácie.

21 zákonov vodcovstva
Líder v organizácii by mal poznať základné zákony o vodcovstve podľa Maxwella,
ktorý pravidlá vedenia ľudí publikoval vo svojej knihe 21 zákonov vodcovstva. Tie
môžu lídrom pomôcť orientovať sa v neľahkej problematike.
1. Z
 ákon pokrievky: vodcovské schopnosti určujú úroveň efektivity. Tento zákon
pomáha ľuďom porozumieť hodnote lídra. Schopnosti vodcu ohraničujú úroveň
efektivity.
2. Z
 ákon vplyvu: skutočnou mierou lídra je vplyv – nič viac, nič menej. Keď si ľudia
predstavia Matku Terezu, spomenú si na krehkú a útlu ženu, ktorá pomáhala
najchudobnejším z chudobných. Spomíname ju preto, lebo mala veľký vplyv na
ľudí, bola úžasným lídrom.
3. Z
 ákon procesu: schopnosti sa rozvíjajú každodenne, neobjavia sa odrazu. Človek
sa musí pripravovať, trénovať, aby bol úspešný, je to proces.
4. Z
 ákon navigácie: pri kormidle lode môže sedieť ktokoľvek, ale na vytýčenie
kurzu treba vodcu. Lídri, ktorí sú dobrými navigátormi, sú schopní doviesť ľudí
prakticky kamkoľvek.

12. Porov. E. Bedrnová, I. Nový, Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002, s. 592.
13. F. Assländer, A. Grün, Time management jako duchovní úkol, Praha 2010, s. 197.
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5. Z
 ákon pridanej hodnoty: pridanou hodnotou lídra je služba druhým. Ak chcete
druhým pridávať hodnotu službou, stanete sa správnymi lídrami. Ľudia, ktorých
vediete, dosiahnu viac, budú vernejší a šťastnejší.
6. Z
 ákon pevnej pôdy: dôvera je základom vodcovstva. Žiadny líder nesklame dôveru svojich ľudí v očakávaní, že bude mať na nich vplyv.
7. Z
 ákon rešpektu: ľudia prirodzene nasledujú vodcov, ktorí sú silnejší ako oni.
Ľudia prirodzene nasledujú lídrov, ktorí sú silnejší.
8. Z
 ákon intuície: lídri všetko hodnotia vo svete svojich vodcovských tendencií.
Prirodzené schopnosti a zručnosti formujú vedomú intuíciu, vďaka ktorej jasne
vidia otázky ohľadne vedenia.
9. Z
 ákon magnetu: priťahujeme takých ľudí, akými sme sami. To, koho priťahujete,
závisí od toho, kto ste.
10. Z
 ákon spojenia: lídri sa najprv dotknú srdca, až potom požiadajú o pomocnú ruku. Ak si vybudujeme s našimi nasledovníkmi silný vzťah, potom budú
ochotnejšie pomáhať.
11. Z
 ákon vnútorného okruhu: potenciál vodcu je určený ľuďmi, ktorí sú k nemu najbližšie. To, čo je dôležité, je vnútorný okruh lídra – ľudia, ktorí sú mu najbližšie.
12. Z
 ákon odovzdania právomoci: len lídri, ktorí majú vo svojom postavení istotu,
odovzdávajú právomoci druhým.
13. Z
 ákon obrazu: ľudia robia, čo vidia. Posolstvo, ktoré ľudia prijímajú, filtrujú
cez nositeľa – lídra.
14. Z
 ákon kúpy: ľudia „kupujú“ najprv lídra, až potom víziu. Vodca nájde svoj sen
a potom ľudí, no ľudia nájdu vodcu a potom sen.
15. Z
 ákon víťazstva: lídri nachádzajú pre svoj tím cestu k víťazstvu.
16. Z
 ákon hybnej sily: hybnosť je najlepším priateľom sily. Na to, aby ste sa ďalej
pohli, je potrebná hybnosť, ktorú by mal mať každý líder.
17. Z
 ákon priorít: vodcovia chápu, že aktivita nie je to isté ako výsledky. Líder
si stále potrebuje stanovovať priority. Úspešní lídri žijú podľa zákona priorít
a pomáhajú k tomu aj svojim ľuďom.
18. Z
 ákon obetovania sa: vodca sa musí vzdať, aby získal. Takýto život znamená
ochotu „predať“ niečo cenné, aby sme získali niečo ešte cennejšie.
19. Z
 ákon načasovania: kedy viesť je rovnako dôležité ako čo robiť a kam ísť. Ak
líder správne načasuje svoje konanie, napreduje. Pretože správny čin v správnom
čase prinesie úspech.
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20. Z
 ákon explozívneho rastu: ak chceš rásť po jednom, veď nasledovníkov – ak sa
chceš znásobiť, veď vodcov. Vodcovia, ktorí vedú nasledovníkov, ovplyvnia len
ľudí, s ktorými sú v kontakte. Vodcovia, ktorí vychovávajú vodcov, ovplyvnia
aj ľudí mimo svojho dosahu.
21. Z
 ákon dedičstva: trvalá hodnota lídra sa meria podľa jeho nástupcov14.

Efektívnosť lídra
Líder nemá jednoduchú pozíciu vo svojom živote. Je pod neustálym dohľadom a kontrolou zo strany svojho tímu, organizácie, svojej rodiny a musí sám dbať na sebakontrolu. Od postojov v osobnom aprofesionálnom živote závisia vzťahy, reputácia. Často
sa stretáva s nepochopením a to ho môže vyviesť z rovnováhy. Preto líder potrebuje
byť zodpovedný a mal by mať aj zmysel pre humor. Táto kombinácia mu pomôže, aby
robil veci konštruktívne. Efektívnym spôsobom pre lídra je, ak si aplikuje princíp:
Začínajte s myšlienkou na koniec, to znamená vypracovať si osobné poslanie. Zamerať
sa na to, akým človekom chcem byť, čo chcem robiť15. Ak viem, akým chcem byť a čo
chcem robiť, potom je dôležité nasledovať to, aby som sa k tomu stále viac približoval.
K tomu, aby líder mohol pracovať na sebe samom a stávať sa lepším, potrebuje si
osvojiť tieto zručnosti:
– žiť život naplno, ale vyvážene medzi rodinou, prácou, duchovným a osobným
životom;
– pracovať na sebe v oblasti osobnej, osobnostnej, duchovnej a odbornej;
– hľadať s radosťou riešenia, nie problémy;
– dbať o vhodné správanie, nevynímajúc asertivitu;
– dbať o svoj zovňajšok podľa typu aktivity a činnosti;
– sústrediť svoju pozornosť na to, čo viem/môžem/chcem zmeniť;
– byť flexibilný a vnímavý voči iným;
– mať odvahu meniť veci;
– dôverovať ľuďom;
– každý deň sa rozhodovať s nadšením.
Líder je človek, ktorý „chce vplývať na druhých a chce, aby druhí vplývali na neho.
Túži prijímať od druhých a vstupovať do životov tých, ktorí žijú vedľa neho, tak, aby
14. Porov. J.C. Maxwell, 21 zákonov vodcovstva, Bratislava 2008, s. 5-8.
15.	J. Kmecová a kol., Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi, Warszawa 2014,
s. 222-223.
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ich pozitívnym spôsobom ovplyvnil”16. Na jednej strane vplývať na druhých a na
druhej strane nechať, aby ostatní vplývali na lídra. Aj líder sa potrebuje nechať obohatiťpozitívnym spôsobom. Pozitívny uhol pohľadu prináša človeku radosť a pokoj,
ktoré sa premieňajú v rozvoj človeka.

Zhrnutie
V tomto článku sme sa sústredili na osobnosť lídra.Líder je ten, na ktorého sa ostatní
spoliehajú predovšetkým v stanovení smeru a vedení. Zamerali sme sa na cnosti,
ktoré pomáhajú lídrovi smerovať dopredu, nie len v profesionálnom, ale aj osobnom
živote. Cnosti ako rozvážnosť, odvaha, miernosť, spravodlivosť, veľkodušnosť a pokora
nenahrádzajú profesionálne zručnosti, ale sú ich podstatnou súčasťou. Priblížili sme
morálny profil lídra, ktorý súvisí s jeho zrelosťou. Z pohľadu manažmentu by mal
mať líder aj osobné predpoklady koncepčné, interpersonálne a odborné, aby dokázal
správne nasmerovať seba a svoj tím, a tak byť prínosom pre svoju organizáciu. Líder
potrebuje mať perspektívu, ľudí, o ktorých sa môže oprieť v práci, ale aj v súkromnom živote. Aby si udržal rovnováhu v týchto dvoch sférach svojho života, je preňho
dôležité dodržiavať psychohygienu. K líderstvu neodmysliteľne patrí aj vodcovstvo,
preto sme uviedli 21 zákonov vodcovstva. Napokon efektívnosť lídra; ak ju chce dosiahnuť, potrebuje si osvojiť viaceré zručnosti. Úlohou lídra disponujúceho znalosťami
je nadobudnúť efektívnosť.

Streszczenie
Osobowość lidera
Przez cały czas potrzebujemy dobrych przywódców. W historii widzimy liderów,
którzy byli podziwiani, odnosili sukcesy, ale często okazywali swoje okrucieństwo.
Dziś stoimy przed ważnym wyzwaniem, jak zostać dobrym liderem w naszym życiu,
rodzinie, pracy i w dziedzinie, w której działamy. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią właściwie kierować swoim życiem i życiem ludzi wokół siebie. Potrzebujemy
odpowiedzialnych, moralnych, mądrych, charyzmatycznych i cnotliwych liderów.
Przywództwo polega na powołaniu. Każdy lider powinien posiadać wiedzę z zakresu
przywództwa, psychologii, umiejętności społecznych, pracy zespołowej, ale przede

16. A. Havard, Virtuous Leadership, Devin 2011, s. 78.

89

Osobnosť lídra

wszystkim musi mieć cnoty i charakter, które pomagają mu kierować sobą, a także
swoim zespołem.
Słowa kluczowe: lider, osobowość, cnoty, zespół, charakter.

Summary
Personality of a leader
In each time we need good leaders. In history, we can see the leaders who were
admired, successful, but they often showed their cruelty. Today we are facing to an
important challenge how to become good leaders in our life, family, work and in our
field. We need people who can properly direct their life and the lives of people around
them. We need a responsible, moral, wise, high-principled and virtuous leaders. Leadership is all about vocation. Every leader should have the knowledge of the people
leadership, psychology, social skills, team work, but mainly he has to have the virtues
and character, which help him direct himself and also his own team.
Keywords: leader, personality, virtues, the team, character.
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Mobbing w miejscu pracy
Piotr Oleksiak1, Marzena Pytel-Kopczyńska2

Wstęp
We współczesnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, odznaczającym się coraz większym stopniem konkurencji (zmiennością otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego)
pojawia się coraz więcej patologii społecznych. Jedną z tych patologii jest zjawisko
mobbingu, które występuje na całym świecie (tym samym także w polskich przedsiębiorstwach). Tym samym skuteczne i kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkim
musi podejmować także problematykę działań antymobbingowych, tym bardziej, iż
mobbing powoduje negatywne skutki indywidulane (dla pracownika i dla organizacji), społeczne, ekonomiczne, czy nawet polityczne. Przeciwdziałanie mobbingowi
pozwala przedsiębiorstwu budować odpowiednio zmotywowany i lojalny personel,
który będzie przyczyniał się do realizacji celów organizacji.

Mobbing w organizacji – pojęcie i rodzaje
Zgodnie z art. 94 Kodeksu Pracy3 mobbing4 oznacza „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym
1.	Dr Piotr Oleksiak, adiunkt, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2.	Dr Marzena Pytel-Kopczyńska, adiunkt, Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem,
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
3.	Osoby poddawane mobbingowi mogą także powoływać się na międzynarodowe zapisy prawne ,
takie jak:
– Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (mówi, iż wszystkim przysługuje
prawo do ochrony prawnej przed samowolną i bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne
czy korespondencję, a także przed zamachami na jego cześć i dobre imię, a państw ma obowiązek
zapewnienia poszkodowanym skutecznego środka ochrony prawnej);
– Konwencja o Ochronie Praw Człowiek i Podstawowych Wolności;
– Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;
– Konwencja nr 111 w sprawie dyskryminacji w zakresie zatrudniania i wykonywania zawodu;
– Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (każdy ma prawo do godziwego zarobku i równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy,
prawo do przestrzegania przepisów bhp oraz prawo do równego dla wszystkich awansu w pracy.
4.	Według zapisów KP pracownik, u którego działania mobbingowe spowodowały rozstrój zdrowia,
może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego na drodze sądowej od pracodawcy oraz jeżeli
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i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną
ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”5.
Poza tym także art. 111 Kodeksu Pracy mówi, iż pracodawca powinien być zobowiązany do poszanowania godności i innych dóbr osobistych każdego pracownika.
Można wyodrębnić trzy rodzaje mobbingu:
– Mobbing poziomy – odbywa się w relacji pracownik a jego kolega z pracy. Z reguły
jego przyczyną jest określona odmienność osoby mobbingowanej, np. płeć, rasa,
wyznawana religia, poglądy społeczne czy polityczne;
– Mobbing pionowy – rzadka forma mobbingu, odnosząca się do sytuacji, w których podwładny czy grupa pracownicza mobbuje swojego przełożonego. Podstawą takiego mobbingu jest konflikt;
– Mobbing pochyły (bossing) – jest to najpowszechniejsza forma mobbingu, która
oznacza prześladowanie i szykanowanie pracownika przez przełożonego. Nasila
się ona szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy,
a pracownik może godzić się na mobbing w obawie przez staniem się osobą
bezrobotną6.
Według H. Leymanna przejawami działań mobbingowych są następujące czynniki7:
– Komunikacja organizacyjna (brak odpowiednich kanałów komunikacji formalnej
i nieformalnej, których stworzenie leży w gestii kierownictwa, brak aktywności
komunikacyjnej ze strony pracownika, grożenie pracownikowi zwolnieniem
z pracy, werbalne groźby/ataki);
– Kontakty społeczne (nie kontaktowanie się z pracownikiem przez przełożonego/
współpracowników, izolowanie pracownika w miejscu pracy czy brak kontaktu
ze strony samego pracownika);
– Reputacja pracownika (plotki, ośmieszanie np. ze względu na pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, sposób mówienia czy poruszania się);
– Zdrowie fizyczne pracownika (pozbawianie pracownika pracy czy zlecanie mu
wykonywania bezsensownych zadań);
wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie
niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (ustalone na mocy odrębnych przepisów).
5. Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r., Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141.
6.	A. Nerka, Mobbing jako przykład nietycznych zachowań w miejscu pracy, Annales. Etyka w życiu
gospodarczym, Wydawnictwo UŁ, nr 16, 2013, s. 281-294.
7.	H. Leymann, The content and development of mobbing od work, European Journal of Work and
Organization Psychology, 1996, nr 5 (2), s. 170.
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– Sytuacja na stanowisku pracy (dawanie pracownikowi zadań niebezpiecznych,
ataki o charakterze fizycznym czy molestowanie seksualne).
Pojawienie się działań mobbingowych powoduje wystąpienie dwóch rodzajów
skutków – indywidualnych i organizacyjnych. W przypadku skutków indywidualnych,
można do nich zaliczyć – pogorszenie się stanu psychicznego, stany lekowe, nerwowość, problemy z koncentracją i myśleniem, wycofywanie się z życia społecznego
(wskutek obniżenia poczucia własnej wartości), obniżenie się efektywności pracy,
apatia, problemy rodzinne, nadwrażliwość czy agresja. Natomiast skutki organizacyjne
zazwyczaj objawiają się – obniżeniem wyników pracy, zwiększoną absencją chorobową, większą fluktuacją personelu, zwolnieniami czy przenosinami na inne stanowiska,
problemami związanymi z organizacją pracy (nieefektywne przekazywanie informacji, zła atmosfera w miejscu pracy czy procesy sądowe z zakresu prawa pracy)8,
większą ilością wypadków w pracy z przyczyn braku koncentracji pracowników, czy
wreszcie pogorszeniem wizerunku firmy. Sumując wszystkie te czynniki, cena działań
mobbingowych jest niemała. Nie chodzi tu tylko o straty finansowe, które są bardzo
wysokie, ale również o straty osobowe: często odchodzą pracownicy doświadczeni,
sumienni i rzetelnie wykonujący swoje obowiązki9.

Sposoby przeciwdziałania mobbingowi
Według Światowej Organizacji Zdrowia przeciwdziałanie mobbingowi powinno
obejmować trzy płaszczyzny10:
– Prewencję pierwotną – eliminacja/ograniczanie agresji poprzez tworzenie odpowiednich warunków pracy (kultury organizacyjnej) zapewniających wysoki
poziom bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom. Przejawem takiej kultury
wewnątrz organizacji jest współpraca pomiędzy pracownikami, kładzenie nacisku
na eliminację nadużyć wobec współpracowników i pracowników niższych rangą,
stwarzanie takiego klimatu, w którym pracownicy czują się szanowani, doceniani
(mają poczucie wspólnoty realizacji tych samych celów, są zaangażowani w pracę
i lojalni). Model takiej właśnie kultury można stworzyć poprzez szkolenia ka8.	E. Łupińska-Toroń, Mobbing jako wyzwanie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, s. 545-546,
https://www.pomorska.policja.gov.pl/komenda/A930.7.pdf [20.09.2017 r.]
9.	W. Basak, Zjawisko mobbingu w policji, [w:] J. Kłys, J. Maj (red.), Problemy, wyzwania i perspektywy
zarządzania w XXI wieku, Warszawa – Krosno 2015, s. 99-100.
10.	
Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby
przeciwdziałania, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2005, s. 30-31, http://rop.
sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf [20.09.2017 r.]
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dry kierowniczej i personelu z zakresu – radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
zawodowymi, rozwiązywania konfliktów i zasad efektywnej komunikacji oraz
działania edukacyjne promujące zasady zachowania fair-play i konstruktywnego
radzenia sobie z problemami występującymi w miejscu pracy;
– Prewencja wtórna – działania z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników odnośnie radzenia sobie z sytuacjami, które mogą wyzwalać zachowania
agresywne oraz działania prowadzące do łagodzenia negatywnych skutków narażenia na ten specyficzny stresor. Mogą one przejawiać się poprzez również
tworzenie procedur, monitorowania i dokumentowania zachowań o charakterze
mobbingowym oraz skuteczne wykorzystywanie istniejących procedur prawnych/
organizacyjnych chroniących ofiarę przed mobbingiem;
– Prewencja trzeciorzędowa – działania pomocowe (pomoc medyczna, psychologiczna/psychoterapeutyczna dla osób, które doświadczyły mobbingu w miejscu
pracy i z tego tytułu uskarżają się na zły stan zdrowia psychicznego i somatycznego (utrudniający funkcjonowanie zawodowe i pozazawodowe). Także pomoc
prawna dla ofiar agresji w miejscu pracy. Czy działania zmierzające do opracowania przejrzystych procedur zgłaszania i rozpatrywania skarg dotyczących
stosowania mobbingu.
Tabela 1. Polityka antymobbingowa w Urzędzie Miejskim w Radomiu (wyciąg z regulaminu)
Cel wewnętrznej polityki antymobbingowej (rozdział II)
1. Priorytetowym celem wprowadzenia WPA jest wspieranie działań sprzyjających
budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami w Urzędzie Miejskim
w Radomiu
2. Pracownicy zobowiązani są do szanowania godności i dóbr osobistych wszystkich
uczestników procesu pracy.
3. Pracownicy zobowiązani są do stosowania we wzajemnych stosunkach zasad
współżycia społecznego oraz życzliwości i uprzejmości gwarantującej porządek
i zachowanie dobrego samopoczucia oraz zdrowia psychicznego.
4. Stosowanie mobbingu stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zastosowania przez pracodawcę sankcji przewidzianych w przepisach Prawa Pracy, w szczególności zastosowania kar porządkowych
lub rozwiązania umowy o pracę.
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Procedury w przypadku wystąpienia mobbingu (rozdział III)
1. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, lub który zaobserwował zjawisko mobbingu jest uprawniony do zgłoszenia tego faktu do pracodawcy.
2. Zgłoszenie powinno zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz ewentualne dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź
sprawców mobbingu. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać zgłoszenie
i opatrzyć je datą. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.
3. Przed złożeniem zgłoszenia pracownik może starać się samodzielnie wyjaśnić
wszelkie okoliczności i dążyć do polubownego rozwiązania sporu.
4. Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione i stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych co może być podstawą do zastosowania przez
pracodawcę sankcji przewidzianych w przepisach Prawa Pracy, w szczególności
zastosowania kar porządkowych lub rozwiązania umowy o pracę.
5. Postępowanie w sprawie zgłoszenia o mobbing prowadzi Komisja Antymobbingowa, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.
6. W każdym przypadku wykrytego mobbingu pracodawca podejmie działania zapobiegające powstawaniu podobnych sytuacji w środowisku pracy, w szczególności
poprzez działania o charakterze informacyjnym.
7. Wobec sprawcy lub sprawców mobbingu pracodawca może zastosować karę porządkową upomnienia, nagany lub wypowiedzieć warunki pracy.
8. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą
(sprawcami) stosunek pracy.
9. W miarę możliwości pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika,
na jegowniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.
Źródło: Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Urzędzie Miejskim w Radomiu, bip.radom.pl/download/69/33470/3395z.pdf [20.09.2017 r.]

Każdy pracownik może podejmować działania (przestrzegać pewnych zasad), które
mogą przyczynić się do ograniczenia działania mobbingowego (tab. 2).
Tabela 2. Praktyczne wskazówki przeciwdziałania mobbingowi.
– swoje obowiązki wykonuj profesjonalnie jak dotychczas;
– jeśli zauważysz, że dostajesz coraz więcej bezsensownych poleceń do wykonania,
niemożliwych do wykonania zadań - dopytuj o szczegóły/oczekiwania z nimi związane/ sposób realizacji;
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– sprawy z przełożonym (mobberem) załatwiaj na piśmie, wymagaj, aby polecenia
i ewentualne uwagi dotyczące twojej pracy były spisane/przesłane mailem;
– zachowaj spokój, nie daj się sprowokować, wciągać w emocjonalne dyskusje;
– nie łudź się, że brak reakcji wobec okazywanego braku szacunku polepszy twoją
sytuację;
– nie łudź się, że „to tylko praca” i że wroga komunikacja wobec Ciebie pozostawiona
bez reakcji pozostanie bez konsekwencji dla Twojej jakości życia;
– ucz się asertywności (to umiejętność, jak każda inna, można ją wyćwiczyć);
– staraj się, aby rozmowa z mobberem była zawsze prowadzona przy świadkach;
– koniecznie rozmawiaj o niepokojących zdarzeniach z innymi osobami z pracy,
z rodziną,
– szukaj profesjonalnej pomocy;
– równolegle rozglądaj się za nową pracą, podnoś swoje kompetencje;
– zbieraj dowody (maile, pisma, notatki służbowe) poświadczające stosowanie mobbingu, zapisuj każdą z sytuacji krzywdzących, notując datę, opis wydarzenia, obecność świadków (to będzie ważne, jeśli zdecydujesz się zgłosić sprawę do sądu, bo
to ofiara musi udowodnić mobbing).
Źródło: K. Sołtan-Kościelecka, Profesjonalne nękanie. O mobbingu w miejscu pracy, http://poradnik.
ngo.pl/wiadomosc/957407.html [20.09.2017 r.]

Zjawisko mobbingu w polskich firmach – wyniki badań
Wyniki różnorodnych badań przeprowadzanych wśród polskich pracowników wskazują na to, iż zjawisko mobbingu ma miejsce i w związku z tym nie należy go bagatelizować i nie podejmować żadnych działań.
Przykładowo, firma Sedlak & Sedlak przeprowadziła w 2015r. badanie ankietowe11
dotyczące zjawiska mobbingu. Z badania wynikło iż około 5% respondentów doświadczyło mobbingu (w ciągu ostatniego półrocza spotkali się z prześladowaniami
przynajmniej raz w tygodniu) a ponad 15% spotkało się z mobbingiem incydentalnie
(nie częściej niż raz w miesiącu). Najczęstszymi przejawami mobbingu było – obniżanie poczucia przydatności zawodowej (88% badanych), poniżanie lub ośmieszanie
przez współpracowników (87%), izolowanie i eliminowanie z zespołu (83%) oraz
straszenie i nękanie (71%). Co ważne, niestety aż 75% respondentów stwierdziło, iż
11.	W badaniu udział wzięło ponad 1000 osób z całego kraju, z sektora publicznego i prywatnego
(zatrudnione były na różnych stanowiskach).
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firmy nie podjęły żadnych kroków w celu zapobiegania mobbingowi lub o nich nie
słyszało. W szczególności wyniki badania pokazały, iż:
– Kobiety są częstszym obiektem mobbingu niż mężczyźni (odnosi się to przede
wszystkim do izolowania i usuwania z grupy czy zastraszania;
– Im niższe stanowisko pracy tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu;
–M
 obbing występuje przede wszystkim w służbie zdrowia, energetyce i ciepłownictwie banki oraz ubezpieczenia. Branże o najniższym stopniu mobbingu to
reklama, organizacje pozarządowe, technologie informatyczne, przemysł ciężki
oraz budownictwo;
– Najczęstsze zachowania mobbingowe to – pomijanie faktycznych osiągnieć pracownika, celowe prowokowanie w pracowniku uczucia strach i niepokoju oraz
ignorowanie/lekceważenie jego wypowiedzi;
– Prawie co trzeci respondent, który jest prześladowany nie ma świadomości tego,
iż podejmowane wobec niego działania stanowią mobbing (tym samym w kontekście tego ważna jest odpowiednia akcja informacyjna odnośnie rozumienia
co jest mobbingiem);
– 2/3 respondentów jest prześladowanych z więcej niż jednego źródła a najczęstszym mobberem jest bezpośredni przełożony (44% wskazań), osoba z kierownictwa firmy (31%) oraz osoba na stanowisku równorzędnym (21%);
– 60% respondentów zadeklarowało, iż wiedziało o przypadkach stosowania mobbingu, którym podlegało osoby z tego samego miejsca pracy;
– Tylko ¼ badanych pracowników wiedziało, iż firma podejmowała działania zmierzające do ograniczenia tego zjawiska. Polegały one przede wszystkim na sporządzaniu oficjalnych zarządzeń o podejmowaniu działań antymobbingowych oraz
edukowaniu pracowników pod względem zagrożeń mobbingiem. Innymi posunięciami to – diagnoza mobbingu na podstawie anonimowych ankiet, usuwanie
czynników sprzyjających mobbingowi czy zakładanie instytucji „mężów zaufania”;
– Ponad połowa osób badanych bała się (miała duże wątpliwości) odnośnie zgłaszania się jako ofiara mobbingu do organów firmy. Powody tego to – obawa przed
utratą pracy (pogorszeniem jej warunków), mobber w osobie przełożonego, brak
odpowiednich organów (zajmujących się mobbingiem), obawa przez zlekceważeniem takiego zgłoszenia, brak zaufania do działu personalnego, lek przed napiętnowaniem ze strony pozostałych pracowników, uznanie za osobę nielojalną wobec
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firmy czy wreszcie rozterki wewnętrzne (obawa przed konfrontacją, niepewność,
czy to były działania mobbingowe, obawa niezachowania anonimowości).
Należy jeszcze dodać, iż czynnikami nie mającymi wpływu na zachowania mobbingowe miał wiek, staż pracy czy wielkość przedsiębiorstwa12.
Z kolei badania13 przeprowadzone w 2014r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej odnośnie problematyki szykan w miejscu pracy, pokazały, iż:
– Prawie 1/5 pracowników w ciągu ostatnich dwóch lat była szykanowana przez
swoich przełożonych lub innych współpracowników, przy czym 5% respondentów
doświadczało tego często;
– Blisko co czwarty badany pracownik stwierdzał, iż w jego miejscu pracy pojawiały
się przypadki szykanowania przez przełożonego, a co piąty badany deklarował
pojawienie się sytuacji mobbingu ze strony koleżanek czy kolegów;
– Badani pracownicy wskazywali najczęściej na takie przypadki mobbingu, jak
– odmawianie wzięcia urlopu, brak pozwolenia na korzystanie ze zwolnienia
lekarskiego, powierzanie zadań, co do których pracownik nie był przygotowany
(później krytykowanie ich realizacji), straszenie zwolnieniem z pracy, złośliwe
uwagi i żarty, zmuszanie do pozostawania w nadgodzinach czy także bezzasadne
pozbawianie nagrody czy premii14.
Raport z badań także zaznaczał, iż niektóre z zachowań mobbingowych miały miejsce,
ale w opinii pracowników nie były mobbingiem (wynika to z niepełnej znajomości jaka
jest lista zachowań mobbingowych). Tym samym można stwierdzić, iż faktyczna liczba
pracowników poddanych mobbingowi jest większa, aniżeli wynika to z wyników badania.
Także z danych statystycznych przytaczanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości
wynika, iż w sądach pracy przybywa spraw w zakresie zadośćuczynienia za mobbing czy
odszkodowania za nierówne traktowanie (większość z nich kończy się ugodą). Sprawy
takie są częściej zgłaszane przez mężczyzn (choć to właśnie kobiety są gorzej wynagradzanie czy traktowane niesprawiedliwie przy awansowaniu). Natomiast kobiety częściej
występują z pozwami o mobbing (procesy są trudne ze względu na konieczność udowodnienia występowania zachowań mobbingowych). Według danych Ministerstwa tylko
12.	
Mobbing w pracy: Alarmujące wyniki badania, http://praca.interia.pl/news-mobbing-w-pracy-alarmujace-wyniki-badania,nId,1857746 [20.09.2017 r.]
13.	Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo na
liczącej 1074 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
14.	
Szykany w miejscu pracy, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, s. 3, http://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2014/K_109_14.PDF [20.09.2017 r.]
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kilka procent takich pozwów kończy się przyznaniem przez sąd rekompensaty za złamanie przepisów. Zdecydowana większość sporów kończy się umorzeniem postępowania
ze względu na zawarcie ugody przed wydaniem wyroku (choć taka ugoda oznacza dla
pracodawcy poniesienie kosztów finansowych w zamian za rezygnację z roszczenia)15.
Konsekwencje praktyk mobbingowych ponoszone przez firmy są zupełnie inne niż
te, które są udziałem osób mobbowanych; jednak są niemniej dotkliwe. Wiążą się
one z obniżeniem wydajności pracy osób lobbowanych, absencją z powodu zwolnień
chorobowych, kosztami związanymi z fluktuacją kadr i z większą ilością wypadków
w pracy z przyczyn braku koncentracji

Podsumowanie
Z różnorodnych badan wynika, iż zjawisko mobbingu jest powszechne, dlatego też
ważne jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do pokazania jego
skali i jak największego ograniczania jego przyczyn. Można to realizować poprzez
politykę informacyjną, tworzenie odpowiednich procedur zarządzania zasobami
ludzkimi oraz publiczne ujawnianie pracodawców przyzwalających na mobbing.
Należy zaznaczyć, iż w firmach o wysokiej kulturze organizacyjnej zjawisko mobbingu jest wykrywane wcześniej, natomiast w polskich przedsiębiorstwa często jest to
odkrywane dopiero kiedy przybiera skrajną postać. Dlatego też wyzwaniem stojącym
przed kadrą kierowniczą jest podejmowanie takich działań w zakresie zarządzania
potencjałem ludzki, poprzez które zjawisko mobbingu zostanie wyeliminowane,
a tym samym będzie można budować zmotywowany (lojalny) personel, który będzie
przyczyniał się do osiągniecia przez firmę trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Streszczenie
Mobbing w miejscu pracy
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki mobbingu, w szczególności jego cech,
skutków czy sposobów przeciwdziałania. Artykuł także przedstawia wyniki różnych
badań dotyczących problematyki tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: mobbing, organizacja, praca, pracownik, zarządzanie zasobami
ludzkimi.
15.	M. Remek, Mobbing i nierówne traktowanie – przybywa spraw sądowych przeciwko pracodawcom,
http://www.rp.pl/Kadry/308179985-Mobbing-i--nierowne-traktowanie---przybywa-spraw-sprawsadowych-przeciwko-pracodawcom.html#ap-1 [20.09.2017 r.]
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Summary
Mobbing in the workplace
The aim of the article is to make the problem of mobbing, in particular its features,
effects and ways of counteracting. The article also presents the results of various
studies on the problem of this phenomenon in polish companies.
Keywords: mobbing, organization, work, employee, human resources management
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Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
– wyzwania i zagrożenia
Joanna Werner1

Wprowadzenie
W społecznościach lokalnych występują miejsca określane mianem newralgicznych,
w stosunku, do których należy stworzyć odpowiednie warunki codziennego i normalnego funkcjonowania a tym samym zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Newralgiczne miejsca, o których mowa mogą być miejscem zamieszkania przestępców
albo miejscem ich funkcjonowania, czyli ogólnie ujmując jest to środowisko przestępców. Omawiane miejsca służą zazwyczaj realizacji najważniejszych i codziennych
potrzeb zwykłych ludzi. Będą to przede wszystkim głównie przestrzenie takie jak: dojścia
do zespołów budynków mieszkalnych, lokali usługowych czy też miejsc pracy. Należy tu
również wspomnieć o miejscach takich jak: dworce, przystanki oraz środki transportu
zbiorowego. Funkcjonując w społeczeństwie korzystamy z miejsc publiczne dostępnych,
czyli ze sklepów, obiektów rekreacji i wypoczynku i innych, nie mając świadomości,
że przebywanie w tych miejscach wiąże się z ewentualnym zagrożeniem i może w sposób znaczący wpływać na nasze bezpieczeństwo. Zagrożenia występujące w miejscach
newralgicznych zyskują bardzo duży oddźwięk społeczny. Wydawać by się mogło, że
z niebezpieczeństwem spotkamy się w miejscach, które nie są ogólnie dostępne, jednakże
w dużej mierze są to obszary którymi codziennie się przemieszczamy czy to w drodze
do pracy, czy też jest to park, w którym bawią się nasze dzieci bądź jest to przystanek,
na którym czeka na autobus ktoś bliski. Trudno, zatem się nie zgodzić z twierdzeniem,
że miejsca takie wymagają szczególnej uwagi już na etapie projektowania i planowania.
Wobec tego należy wdrożyć takie rozwiązania, które zmierzać będą do zapewnienia jak
najwyższego poziomu bezpieczeństwa właśnie w tych miejscach.
Bezpieczeństwo społeczne jest aspektem jakości życia, stanem egzystencji, w którym ludzie indywidualnie, kolektywnie lub w organizacjach, w przestrzeni publicznej
i prywatnej, mają zapewnione następujące warunki:
– Wolność, określona jako uwolnienie się od realnego zagrożenia przestępczością,
zachowaniami antyspołecznymi, brakiem porządku i nadużyciem zaufania.
1. Dr Joanna Werner, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białystoku.
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– Możliwość radzenia sobie z konsekwencjami powyższych zjawisk, których mimo
wszystko doświadczono, w granicach zaakceptowanych wyrzeczeń.
– Pomoc w przypadku niemożności samodzielnego radzenia sobie z zagrożeniami,
czy to nieformalnie ze strony danej społeczności, czy też formalnie od wyspecjalizowanych podmiotów.
– Przeświadczenie o tym, że policja i inne służby, w przypadku zaistnienia konieczności, podejmą działania eliminujące problem, którego społeczność doświadcza
lub się obawia.
– Zaufanie do sąsiadów, znajomych, przechodniów, które motywuje do ich moralnego i materialnego wspierania i sympatii, grupowych zasad moralnych oraz
społecznej kontroli.
Rozważając problem bezpieczeństwa społeczności lokalnych należy zdefiniować
jego znaczenie i wymiar. Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której
występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia
zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. W definiowaniu społeczności lokalnej ważny jest wymiar przestrzenny, społeczny i psychologiczny. Ludzie
wyrażają swój emocjonalny stosunek do przestrzeni, ziemi rodzinnej, kraju ojczystego,
ojczyzny prywatnej, jak również miasta, osiedla, czy gminy. Elementem, który ma
duży wpływ na realizację wspólnych interesów społeczności lokalnej, w szczególności w społecznościach miejskich, są działające na ich obszarze stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe czy grupy społeczne będące wyrazicielami tych interesów.
W społeczeństwach tradycyjnych społeczności lokalne mają większą autonomię,
swoje własne normy społeczne regulujące ich działania, natomiast w społeczeństwach
nowoczesnych przeważać zaczyna makrospołeczny układ normatywny, zaś granice
społeczności lokalnych ustanawiane są administracyjnie, w mniejszym stopniu istotne
są ich granice kulturowe. Czynnikiem, który katalizuje proces przekształcania się
zbiorowości terytorialnych w społeczności lokalne jest partycypowanie mieszkańców
danego terytorium w akcjach społecznych, przy czym większe prawdopodobieństwo udziału w tego typu akcjach występuje w przypadku osób o wyższym statusie
społecznym2. Bezpieczeństwo w swoim podmiotowym charakterze jest naczelną
potrzebą człowieka i grup społecznych, ale i zarazem podstawową potrzebą państw
2. J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna: wybrane problemy, Warszawa 2007, s. 27-33.
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i systemów międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.
Zazwyczaj współistnienie tych podmiotów regulują różne normy, np. obyczajowe,
etyczne, prawne, które konfrontowane z konkretnymi zachowaniami ludzi promują
wartości społecznie pożądane. Niejednorodność osobowościowa ludzi, odmienne
środowiska społecznego wzrastania w pewnych sytuacjach mogą jednak prowadzić
do nieakceptowania warunków środowiska, dając tym samym podstawę prawnych
działań instytucjom ustawowo powołanym do zapewnienia porządku publicznego.
W obecnym świecie pojawiły się nowe zagrożenia związane z organizacją i funkcjonowaniem publicznej przestrzeni, które naruszają bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach życia społecznego. Stąd w miarę ich narastania można zaobserwować coraz
większą determinację w poszukiwaniu bezpieczeństwa, które jest nie tylko nadrzędną
wartością ludzkości, ale również celem każdego państwa. Odczucia i oceny, jakie
są kreowane przez podmioty życia społecznego w określonych stanach zagrożenia,
mają duży wpływ na działania podejmowane przez odpowiednie organy i służby
zobligowane do ochrony bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa lokalnego. Synergia
instytucji administracji rządowej i samorządowej na rzecz bezpieczeństwa zarówno
lokalnego, jak i personalnego powinna być priorytetowa w określaniu poszczególnych
zadań. Również instytucje pozarządowe zajmujące się kształtowaniem bezpieczeństwa
publicznego powinny w większym stopniu współpracować ze wszystkimi, którzy
odpowiadają za bezpieczeństwo. Oczekiwania społeczne i indywidualne powinny
mieć swoje odzwierciedlenie w działalności ww. instytucji3.
Celem artykułu jest określenie wpływu zorganizowania przestrzeni publicznej
na poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych a także wskazanie możliwości
i sposobów ukształtowania antyprzestępczej przestrzeni publicznej.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jednym
z elementów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych ma swoje, bardzo ważne, miejsce w ramach
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, czy bezpieczeństwa narodowego. Stanowi
również istotny punkt odniesienia dla postrzegania i rozumienia bezpieczeństwa we
współczesnym świecie. Społeczności lokalne mogą generować i kumulować szczególne wartości i więzi społeczne, utrwalające poczucie własnej tożsamości narodowej,
3. Zob. A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Szczytno 2012.
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patriotyzmu i przywiązania do„małej Ojczyzny”. Mogą również stanowić czynnik
negatywny, hamujący postęp oraz rozwój.
Czas transformacji przyniósł Polsce radykalne zmiany ustrojowe, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Przemiany te przyniosły również zjawiska negatywne,
w tym m. in. osłabienie dyscypliny społecznej i frustrację u wielu osób z rozbudzonymi oczekiwaniami (wobec braku możliwości ich zaspokojenia) oraz wyzwalały
motywacje do zachowań antyspołecznych. Rezultatem tego był wzrost przestępczości,
alkoholizm, narkomania, a także rozluźnienie się więzi społecznych. Ludzie stawali się
w stosunku do siebie coraz bardziej anonimowi, unikając szerszych kontaktów środowiskowych. Osłabienie kontroli ze strony otoczenia, liczne migracje, powstawanie
różnych subkultur z własnymi wewnętrznymi normami, rodziło egoistyczne zachowania członków społeczności lokalnych, najczęściej w postaci patologii społecznych co
wywoływało wzrost poczucia zagrożenia bezpieczeństwa w przeważającej ich części.
Taka sytuacja prowadziła z kolei do uciekania się coraz częściej do mechanizmów
i instytucji o charakterze formalnym. Dodanie do ich obowiązków nowych zadań
powoduje jednak przeciążenie i mniejszą sprawność. Następuje wzrost zagrożenia
bezpieczeństwa ze strony przestępczości pospolitej i zorganizowanej. Nasila się też
wrażenie, że współczesne państwo coraz gorzej radzi sobie z realizacją swego podstawowego obowiązku, czyli zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Wszystko to
wymaga zmiany podejścia do kwestii przestępstw i prewencji kryminalnej. Przede
wszystkim uznania, że przestępczość nie jest zjawiskiem oderwanym od konkretnej
rzeczywistości społecznej, przeciwnie jest ona ściśle powiązana z warunkami lokalnymi. Przestępcy najczęściej wywodzą się z tej samej społeczności lokalnej. Zwłaszcza,
gdy chodzi o drobną i średnią przestępczość, skierowaną przeciwko mieniu, także
o zakłócenia spokoju i porządku publicznego, czy drobniejsze przestępstwa przeciwko
osobie. Dlatego występowanie tych przestępstw można ograniczać, wdrażając w życie
efektywne programy prewencyjne, opierające się na lokalnym współdziałaniu policji
z obywatelami4. W sytuacji, kiedy w latach 90 następowało pogorszenie społecznego
poczucia bezpieczeństwa, a Policja i inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo
napotykały na trudności z zapewnieniem jego oczekiwanego poziomu. Niezbędna
stała się samoorganizacja członków społeczności lokalnych w celu ochrony bezpieczeństwa własnego i innych. Nastąpiło to w sytuacji, gdy ludzie, którzy boją się
4. Zob. A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…, Szczytno 2012.
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stać ofiarą przestępstwa, ze strachu zmieniają swoje przyzwyczajenia i pogarszają
standard życia. Pozostają wieczorem w domu, czynią twierdzę z własnego domu lub
mieszkania, na ulicy przechodzą na drugą stronę widząc obcych, nadkładają drogi,
żeby ominąć miejsca niebezpieczne. Strach i reakcje człowieka nawzajem się nakładają. Strach skłania do zmiany zachowania i porzucenia przyzwyczajeń, a z kolei
bojaźliwe zachowanie wzmaga strach. Jednym z ważniejszych kierunków działań dla
poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej, oprócz działań instytucji publicznych
i samorządowych są inicjatywy obywatelskie. Skutkiem tych inicjatyw są głębsze
więzi, powstające w wyniku lepszego poznania się, udzielania pomocy, czy przeciwdziałania anonimowości w miejscu zamieszkania. Można powiedzieć, że zwiększające
się zagrożenie stania się ofiarą przestępstwa rodzi konieczność przeciwdziałania tej
sytuacji. Zagrożeni przestępstwem częściej zmieniają swoje zachowania i podejmują
działania w celu zredukowania niebezpieczeństwa, jakie im grozi.

Poczucie bezpieczeństwa jako podstawa rozwoju
społecznego
Jednym z głównych zadań państwa jest zapewnienie społeczeństwu szeroko rozumianego bezpieczeństwa będącego podstawą bytu i stworzenie warunków rozwoju
każdego człowieka a w konsekwencji całego społeczeństwa. Z tego też względu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej5 znalazły się zapisy gwarantujące obywatelom życie
w suwerennym, bezpiecznym państwie, szanującym wolność i prawa człowieka6.
Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych
czynników i wynika bezpośrednio z oczekiwań społecznych. Jest on między innymi
uwarunkowany od świadomości społecznej osób zamieszkujący dany teren. Coraz
częściej obszarem badań i analiz staje się subiektywne poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 r. przez Centrum Badania Opinii
Społecznej w obszarze bezpieczeństwa zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania oraz zagrożenia przestępczością zdecydowana większość Polaków
(80%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 16% ankietowanych.
Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy znacznie
5.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Konstytucją RP.
6. J. Kukuła R. Zięba (red.), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 2002, s. 47-56.
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częściej deklarują, że w Polsce żyje się bezpiecznie (odsetek wskazań wzrósł o 14
punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających
odmienną opinię (o 12 p.p.).
Wykres 1. Czy Pana(i) zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
(w %).

Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r.

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %).

Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r.

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa.
Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że większość Polaków nie obawia się takiego
zdarzenia (62%). Warto dodać, że jest to najwyższy odsetek wskazań od 1996 roku,
w którym po raz pierwszy zadano Polakom to pytanie (w porównaniu z poprzednią edycją badania liczba osób wskazujących na brak obaw o swoje bezpieczeństwo
wzrosła o 13 p.p). Około dwie piąte badanych (37%) obawia się, że może paść ofiarą
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przestępstwa, przy czym odsetek wskazań w tym przypadku spadł o 11 p.p. w stosunku
do ubiegłorocznych wyników.
Wykres 3. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa?
(w %).

Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r.

Z powyższych zestawień wynika, że ponad 30% Polaków odczuwa strach przed przestępczością a szczególnie przed przestępczością pospolitą. Najczęściej są to drobne włamania do piwnic, garaży, altanek, samochodów, sklepów oraz kradzieże na targowiskach,
w środkach komunikacji masowej, obiektach handlowych itp. Zważywszy na ich dużą
ilość, najczęściej brak śladów na miejscu przestępstwa, brak świadków, jak i ujawnianie
ich z pewnym czasowym opóźnieniem rodzą one największe problemy wykrywcze dla
Policji. Ich dokuczliwość społeczna odgrywa olbrzymią rolę w badaniach poczucia
bezpieczeństwa kraju, jak i indywidualnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Polski. Zdecydowanie mniejsza jest ilość przestępstw kryminalnych przeciwko życiu
i zdrowiu, choć je z kolei cechuje olbrzymi ładunek zagrożeń i emocji społecznych, co
jest oczywiście zrozumiałe7. Pomimo wysokiej oceny pracy policji i służb porządku publicznego społeczeństwo polskie z obawy o własne życie i zdrowie, jak również zdrowie
i życie najbliższych nadal unika określonych miejsc, ulic, parków, placów czy skwerów
uznawanych przez środowisko lokalne za niebezpieczne. Z tego też powodu znaczna
część Polaków rezygnuje z wieczornych spacerów, jazdy środkami komunikacji publicznej w porze nocnej obawiając się stania ofiarą napadu, bądź rozboju przejawiającego
7. Z. Lasocik, Patologie społeczne i przestępczość pospolita, Warszawa 2012, s. 63-71.
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się agresją ze strony pijanych czy narkomanów. Często obserwowane są również akty
wandalizmu a także bójki i pobicia, jako reakcja na zwróconą uwagę, lub manifestująca przemoc w zachowaniu młodzieży8. Duże miasta i aglomeracje miejskie borykają
się z poważnym problemem przestępczości oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa
w społecznościach lokalnych. Architektura miast i dużych aglomeracji ze względu na
anonimowość osób zamieszkujących te obszary doprowadziła do osłabienia kontroli
społecznej, ważnego czynnika ograniczającego przestępczość.
Z przeprowadzonych badań wynika, że przy wyborze miejsca zamieszkania obywatele w pierwszej kolejności biorą pod uwagę występujące na danym obszarze zagrożenia przestępczością (56 % badanych). Na dalszym planie wśród preferowanych
warunków znalazły się: dostęp do służby zdrowia (39%), przyzwoite warunki mieszkaniowe i infrastruktura (sklepy, szkoły – 37% ), dobra komunikacja publiczna (27%)9.
Uwzględniając oczekiwania społeczne odnoszące się do obszaru bezpieczeństwa
niezwykle istotnym jest ograniczenie nie tylko czynów wypełniających znamiona
przestępstwa, ale wszystkich zachowań mających aspołeczny charakter. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dotyczących obszaru bezpieczeństwa społeczności lokalnych należy zminimalizować takie podstawowe zagrożenia jak picie
alkoholu na otwartych przestrzeniach (często w pobliżu sklepów osiedlowych), zbierania się grup świadczących o patologii. Uniemożliwienie lub utrudnienie popełnienia
czynu zabronionego nazywamy prewencją, zapobieganiem lub profilaktyką przestępczości10. W definicjach profilaktyki i zapobiegania przestępczości podkreśla się wspólne działania wielu instytucji i organizacji w tym również organizacji pozarządowych
oraz samych obywateli, często zorganizowanych w Straże obywatelskie. Współpracują
oni z Policją, Strażą Miejską oraz Samorządami. Działania ich ukierunkowane są na
usunięcie przyczyn stwarzających dogodne warunki do złamania normy społecznej,
lub dokonania przestępstwa. Można zatem uznać, że w zapobieganiu zachowaniom
aspołecznym w wielu przypadkach będą towarzyszyć działania skoordynowane wie8.	Badania przeprowadzone przez J. Siemaszkę wskazują, że co czwarty Polak (27%) odczuwa zagrożenie podczas wieczornego spaceru, ponad 1/3 respondentów (36%) obawia się ryzykownie
poruszających się kierowców, napadów i rozbojów (24%) agresywnie zachowującej się młodzieży
(25%), włamań (23%).
9. Por. Projekt Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.
10.	B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009 – Zapobieganie przestępczości to różnorodne środki
mogące wpływać, choćby tylko ubocznie lub pośrednio na usuwanie przyczyn i warunków popełnienia przestępstw a także ujawnienia innych objawów patologii społecznych.
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lu podmiotów oraz samych obywateli ukierunkowanie na diagnozowanie, analizę
i przeciwdziałania zmierzające do ich całkowitego wyeliminowania.
Związki przyczynowo-skutkowe zdiagnozowane w trakcie rozwiązywania różnorodnych problemów bezpieczeństwa, pokazują jak ważnym elementem sprzyjającym
rozwojowi przestępczości stanowią cechy przestrzeni fizycznej w której przestępca
dokonuje czynu zabronionego. Często pojawiają się opinie, że to określone właściwości miejsca często przesądzają o jego kryminogennym charakterze. Do właściwości
tych można zaliczyć środowisko zamieszkujące dany teren, infrastruktura sprzyjająca łamaniu norm społecznych, ukształtowanie terenu, zadrzewienie, stan dróg
osiedlowych, chodników i ścieżek oraz ich oświetlenie. Wraz z rozwojem techniki
wprowadza się coraz to bardziej nowoczesne zabezpieczenia mienia w postaci nowoczesnych zamków, kodów dostępu, czy alarmów. Współcześnie w Europie coraz
większym zainteresowaniem osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
obywateli cieszy się planowanie przestrzenne, które może w dużym stopniu wpływać na poziom bezpieczeństwa. Eliminacja zagrożeń poprzez fizyczne kształtowanie
przestrzeni należy do jednej z podstawowych form kształtowania bezpieczeństwa.
Rozwój współczesnych koncepcji i teorii związanych z wpływem przestrzeni fizycznej
na zachowania antyprzestępcze datuje się na początek lat 60 dwudziestego wieku.
W roku 1961 Jane Jacobs w swojej książce The Death And Life Of Great American
Cities11 argumentowała, iż stosowane metody projektowania miast doprowadzają do
rozpadu więzi międzyludzkich i osłabienia kontroli społecznych w swoich dzielnicach.
Jane Jacobs postanowiła zbadać przyczyny tych „miejskich plag” i zaproponować
recepty na wyjście z kryzysu: przywrócenie życia ulicom, odrodzenie przedsiębiorczości i życia społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa, tanich i dobrych mieszkań,
właściwej równowagi między potrzebami kierowców i innych uczestników ruchu. Jej
marzeniem było miasto, które dzięki wewnętrznej sile może samo się regenerować
i stawiać czoła kryzysom i zapewnić bezpieczeństwo. Podejmowała problem braku
11.	J. Jacobs, The Death And Life Of Great American Cities, Random House Inc.199. Jane Jacobs (19162006) była dziennikarką (redaktorką magazynu „Architectural Forum”), pasjonatką architektury
i miejskiego życia, a jednocześnie oburzoną obywatelką Nowego Jorku, która na własnej skórze
odczuwała skutki arogancji i megalomanii władz miasta, urbanistów i deweloperów. W latach
50. miasta USA stały na skraju katastrofy – biała klasa średnia wynosiła się na przedmieścia, pozostawiając śródmieścia biedocie żyjącej w cieniu wspaniałych wieżowców. Metropolie dusiły się
od samochodów, drobny handel i życie kulturalne obumierały, dramatycznie rosła przestępczość,
a segregacja rasowa była na porządku dziennym.
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życia nocnego w społecznościach lokalnych. Zwracała uwagę, iż mieszkańcom nie
zapewnia się możliwości obserwowania ulic i znajdujących się tam ludzi. Jako czynnik kryminogenny wskazywała niewykorzystanie przez mieszkańców ulic w porze
wieczorowo-nocnej i pozostawienie ich pustych dla działających nocą przestępców. Sugerowała, iż brak „naturalnej ochrony” prowadzi do rozwoju przestępczości
w społeczeństwach lokalnych. Ważnym okazuje się połączenie czynnika ludzkiego
z mechanicznym.
W roku 1968 Schlomo Angel opublikował pracę badawczą zatytułowaną Discouraging Crime City Planning12, gdzie stwierdził, że fizyczna przestrzeń danego obszaru
może wywierać bezpośredni wpływ na zachowania przestępcze. Ma to związek ze
zwiększeniem, bądź ograniczeniem dostępu za pomocą płotów czy barier ograniczających bezpośredni dostęp do określonych miejsc oraz wpływanie na możliwość
prowadzenia obserwacji przez służby policyjne, czy straże miejskie, jak również coraz
częściej spotykane straże obywatelskie. W każdym demokratycznym państwie dużą
rolę odgrywa społeczeństwo obywatelskie czyli tzw. wrażliwość społeczna. Mieszkańcy muszą uważać za swój obowiązek podjęcie interwencji lub zgłoszenie faktu
popełnienia przestępstwa organom ścigania. Natomiast organy odpowiedzialne za
bezpieczeństwo społeczności lokalnych w swoim zakresie powinny zabezpieczyć
teren w odpowiednie urządzenia monitorujące, aby w razie potrzeby szybko interweniować. W Polsce społeczność lokalna ma formalne i prawne możliwości tworzenia
bezpieczeństwa w najbliższej okolicy. Szczególnie przepisy prawne dotyczące gminy
i powiatu stwarzają szerokie spektrum możliwości włączenia się obywateli w działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w najbliższej okolicy.

Zapobieganie przestępczości przez projektowanie
środowiska
Po raz pierwszy tej terminologii użył C. Ray Jeffery Crime prevention through environmental design (CPTED) Zyskała ona powszechną akceptację po opublikowaniu przez
Jeffereya książki w 1971 r. o tym samym tytule. W książce odnosi się do psychiki
potencjalnego sprawcy. Koncepcja autora opiera się na przekonaniu, że ukształtowanie
fizyczne otoczenia wywołuje u przyszłego sprawcy przyjemne, bądź nieprzyjemne
doznania, które stymulują, lub ograniczają jego wolę do popełnienia przestępstwa.
12.	Zob. K. Łojek, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni. Cz. 1,
„Przegląd Policyjny” 2004, nr 1-2.
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Zapobieganie przestępczości poprzez projektowanie środowiska (CPTED) jest interdyscyplinarnym podejściem do powstrzymania przestępczego zachowania poprzez
projektowanie środowiska. Strategie CPTED polegają na zdolności wpływania na
decyzje sprawcy, które poprzedzają przestępstwo. Uogólniając, większość implementacji CPTED występuje wyłącznie w środowisku zurbanizowanym. W szczególności
zmiany fizyczne zabudowań lokalnych, w których ludzie przebywają i gromadzą się
muszą tworzyć taki areał aby powstrzymać działalność przestępczą. Według CPTED zasady projektowania muszą wpłynąć na elementy środowiska zabudowanego,
począwszy od małej skali (jak strategiczne wykorzystanie krzewów i innych roślin)
z nadrzędnym, w formie budynku a nawet całej dzielnicy miejskiej.
Strategia ta opiera się na następujących elementach:
– wyodrębnienie terenu, polega na odpowiednim usytuowaniu budynków, wydzieleniu chodników, alejek osiedlowych, postawieniu płotów, barierek, zamieszczeniu
oznakowań, ustawieniu w bezpiecznych miejscach ławek na terenie osiedla, lub
w parkach. Zaprojektowanie właściwych terenów zielonych celem ustanowienia
jednoznacznej granicy informującej o przynależności danego terenu do właściciela i oddzielenie od siebie czterech rodzajów przestrzeni; publicznej, niepublicznej, półpublicznej i półprywatnej. Dzięki takiemu podziałowi ludność nabiera
respektu do poszanowania czyjejś własności jeśli granica obszaru chronionego
jest precyzyjnie zdefiniowana.
– kontrola dostępu obejmuje informacje dotyczące wejść i wyjść na danym terenie
(np. wejścia na place zabaw dla dzieci), właściwe zaprojektowanie zieleni oraz
innych elementów fizycznej przestrzeni w celu ograniczenia dostępu osób niepowołanych, jak również poczucia bezpieczeństwa osobom uprawnionym (np.
oddzielenie pasem zieleni ścieżek rowerowych od traktów pieszych), właściwe
rozmieszczenie miejsc parkingowych w taki sposób, aby dojazd pojazdów na
parking nie zakłócał swobodnego poruszania się po osiedlu. Takie przemyślane
ciągi pieszo-jezdne oraz ukształtowanie otoczenia stwarza dodatkową możliwość
obserwowania ludzi przez inne osoby i w ten sposób wymuszanie społecznie
akceptowalnych zachowań.
– naturalna bądź wymuszona obserwacja polega na przemyślanym ustawieniu
urządzeń oświetleniowych, zainstalowaniu ograniczników prędkości, ustawieniu
budynków w taki sposób, aby zmaksymalizować możliwość obserwacji terenu.
Duże znaczenie ma również zaktywizowanie społeczności lokalnej. Zorganizo111
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wane patrole społecznościowe niejednokrotnie uniemożliwiły dokonanie przestępstwa (kradzieży, czy rozboju).
– zarządzanie i konserwacja przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa. Słaby stan techniczny lub niewłaściwe utrzymanie wyraża brak troski o własność
i może doprowadzić do czynów zabronionych. Niesprawność oświetlenia może
doprowadzić zarówno do uszkodzenia ciała, jak również stworzyć możliwość
dokonania rozboju, czy grabieży. Konieczność dokonywania konserwacji, czy
napraw powinna być już uwzględniona na etapie projektowania przestrzeni publicznej (np. sadzonki roślin powinny być dobierane z uwzględnieniem ich postaci
dorosłej. Zbyt wysokie, nie przycinane krzewy mogą przyczynić się do ograniczenia widoczności, jak również stwarzać możliwość popełnienia przestępstwa).
Dodatkowo użycie materiałów i konstrukcji dobrej jakości, odpornych na zniszczenie redukuje konieczność wykonywania dodatkowych czynności naprawczych oraz
zniechęcania do działania potencjalnych sprawców13. Niewątpliwie dogodną płaszczyznę współpracy Policji oraz środowiska architektów i urbanistów stanowi strategia
zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni CPTED. Współpraca
tych środowisk, Policji oraz innych służb z administracją lokalną oraz samorządową
gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. W społecznościach
lokalnych możliwe jest zgodne z prawem ukształtowanie przestrzeni i zawiązanie
oraz utrzymanie więzi społecznych w taki sposób, aby zmniejszyć przestępczość.
Przedstawienie systemowych rozwiązań strategii zapobiegania przestępczości poprzez
właściwe ukształtowanie przestrzeni fizycznej oraz poszukiwanie możliwości wykorzystania tej strategii do zapewnienia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej posłużyć
powinny do tworzenia skutecznych programów służących poprawie bezpieczeństwa.
Oprócz indywidualnych zachowań, mających na celu obronę przed przestępstwem,
mieszkańcy mogą podejmować działania wspólne. Do najbardziej typowych należą tzw. grupy sąsiedzkiej czujności oraz patrole obywatelskie. Kolektywne sposoby
samoobrony przybierają postać od spontanicznej nieformalnej grupy sąsiedzkiej po
zarejestrowane w sądzie stowarzyszenia i fundacje. Podstawą funkcjonowania grupy
sąsiedzkiej jest z jednej strony prawdopodobieństwo realnego ograniczenia przestępczości dzięki wzmocnionej kontroli społecznej w sąsiedztwie, a z drugiej strony
poprawa poczucia bezpieczeństwa poprzez świadomość, że podejmując wspólne
13.	R. Moffat, Zapobieganie przestępczości poprzez projektowanie środowiska – perspektywy zarządzania, „Canadian Journal Kryminologii” 1983, nr 4.
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działania, w razie konieczności mogą liczyć na pomoc sąsiedzką. Korzyści, jakie
płyną z samoorganizacji obywateli w grupy sąsiedzkiej czujności, to wzrost nieformalnej kontroli społecznej, wzrost odpowiedzialności za innych mieszkańców i przede
wszystkim ograniczenie możliwości działania okazjonalnym przestępcom. Jednakże
grupy sąsiedzkie nie mogą zastępować Policji. Na Policji spoczywa bowiem ustawowy
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom14. Z jednej strony, powinna więc
nastąpić zmiana strategii jej działania. Policja powinna odstąpić od tradycyjnego
działania, obejmującego reagowanie na zdarzenia, z korzyścią dla działań opartych
przede wszystkim na budowie zaufania i nawiązywaniu współpracy ze społecznością lokalną. Zaufanie i współpraca ma nie tylko zwiększyć efektywność działania,
ale również uświadamiać mieszkańcom zagrożenia i możliwości zapobiegania im.
Z drugiej strony, niezbędna jest aktywizacja społeczności lokalnej, w celu wytworzenia
zbiorowego poczucia współodpowiedzialności za terytorium. Są to zwłaszcza różne
formy i przejawy tzw. czujności sąsiedzkiej, które w znacznym stopniu przyczyniają
się do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Ważnym przedsięwzięciem
w zakresie budowy lokalnych strategii prewencji przestępczości powinna być diagnoza
aktualnego stanu bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń w najbliższej przyszłości.
W budowaniu poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej ważną rolę ma do
spełnienia młodzież, zarówno ze względu na jej podatność na działania patologiczne,
jak i na aktywność, którą można spożytkować w formie działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa swojego i innych. W wielu polskich miastach były i są podejmowane
różne programy, mające na celu przede wszystkim działania prewencyjne zapobiegające przestępczości nieletnich15.
W trakcie spotkań społeczności lokalnych z policją, przedstawicielami samorządów
lokalnych, czy organizacji pozarządowych należy przekazywać obywatelom wiedzę,
która zapewni, bądź zwiększy poczucie bezpieczeństwa. Policja jako instytucja publiczna nie jest dziś jedyną organizacją, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
Pojawiło się wiele instytucji, organizacji społecznych i firm prywatnych, których
celem jest ochrona ludzi przed przestępcami. Obserwuje się stopniowe przenoszenie
zadań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa z państwa na obywateli i organizacje
pozarządowe. W społecznościach lokalnych wzrasta znaczenie innych poza policją
14.	Zob. J. Widawski, P. Sarnecki, Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie
bezpieczeństwa i porządku (reforma Policji część I), Kraków, 2007.
15. Zob. B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004.
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organizacji, które z jednej strony przyjmują postać zinstytucjonalizowaną (straże
miejskie, firmy ochroniarskie), a z drugiej formy organizacji społecznych i stowarzyszeń. Policja jako instytucja państwowa powołana do zapewniania bezpieczeństwa
publicznego powinna zatem ściśle współpracować z innymi organizacjami mającymi
podobne cele, bowiem bez aktywnej pomocy społeczności lokalnej trudno sobie
wyobrazić skuteczną walkę z przestępczością. Policja nie jest w stanie realizować
w izolacji społecznej swoich ustawowych zadań. Z kolei społeczeństwo powinno
mieć coraz pełniejszą świadomość potrzeby udzielania pomocy i wsparcia organom
ścigania. Konieczna jest zatem społeczna akceptacja działań Policji. Rozwiązywanie
problemów bezpieczeństwa w środowisku lokalnym opiera się na współpracy Policji
ze społeczeństwem. Tylko w ten sposób można osiągnąć oczekiwane wyniki. W działaniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, jakie ma do wykonania policja, nie do
przecenienia jest dobra współpraca z mieszkańcami, co ułatwi wszelkie działania
prewencyjne. Taka współpraca spoczywa w pierwszym rzędzie na dzielnicowym
jako odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w swoim rejonie działania. Jest to policjant
pierwszego kontaktu, pracujący dla społeczności lokalnej, będący rzecznikiem policji
wobec mieszkańców i rzecznikiem mieszkańców w stosunku do miejscowej policji.
Aktywizowanie się społeczności lokalnych w ramach grup samoobrony może stanowić
podstawę budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa. W jej skład mogliby
wchodzić przede wszystkim pracownicy pomocy socjalnej, strażnicy miejscy, kuratorzy sądowi, sędziowie, pielęgniarki środowiskowe, pedagodzy szkolni, prokuratorzy,
księża, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, liderzy młodzieżowi, przedstawiciele
władz samorządowych, wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Mogłaby ona kreować wspólne przedsięwzięcia prewencyjne, jak również analizować
prawne i praktyczne możliwości takich przedsięwzięć16.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 2007 r. koordynuje Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, którego celem
jest aktywizacja i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W programie tym wskazuje się, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów
bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego,
w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej przestępczości
16.	E. Moczuk, Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, Rzeszów 2003,
s. 12-22.
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pospolitej. Program, który w kolejnych latach wspierany jest środkami budżetowymi
(w 2014 r, była to kwota 3.320.000 pln), zmierza do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom,
poprawy wizerunku policji i wzrostu zaufania społecznego do tej służby, a wreszcie
aktywizacji lokalnych partnerstw różnych podmiotów działających na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach Programu funkcjonuje m. in. Bank
Dobrych Praktyk, obejmujący obecnie blisko trzysta inicjatyw lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, stanowiących różnorodne przykłady realizacji
jego celów. Mogą one stanowić cenną pomoc dla ewentualnych naśladowców. W skład
Zespołu wspierającego koordynację programu „Razem bezpieczniej” przez MSW
wchodzą przedstawiciele kilkunastu resortów oraz wielu instytucji państwowych. Od
strony administracji państwowej zapewnia to możliwość skutecznego przezwyciężania
tzw. biurokratycznych barier oraz lepszego rozpoznania prawidłowości i skuteczności
wydawania pieniędzy budżetowych na wsparcie różnych przedsięwzięć. Konkludując
przegląd problemów dotyczących bezpieczeństwa społeczności, należałoby zwrócić
uwagę na następujące kwestie:
– po pierwsze: rządowy program bardzo by pewnie zyskał, gdyby w jego realizację
zaangażowano pełniej i w różnych formach liderów społecznych i liderów opinii
publicznej, którzy mogliby stanowić przeciwwagę dla obecnego przechyłu instytucjonalno biurokratyczne;
– po drugie: zasługuje na większą promocję, a jednocześnie analizę i weryfikację,
celowość i skuteczność podejmowanych inicjatyw, głównie na różnych szczeblach
administracji rządowej i samorządowej;
– po trzecie: kwota 5 mln złotych rocznie przeznaczana na wsparcie inicjatyw
w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych nie jest wygórowana na tle
innych dotacji budżetowych, zwłaszcza, że w prostym przeliczeniu jest to nieco
ponad 2000 złotych na gminę; należałoby zwiększyć dotacje, aby efekty wsparcia
były bardziej znaczące17.
Programy społecznościowe odgrywają bardzo istotną rolę w społeczeństwie, lecz
bez wsparcia jednostek samorządu terytorialnego dotacje te nie są wystarczające.

17.	T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Programy prewencyjne, Warszawa
2011, s. 12-22.
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Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
W Polsce podstawową wspólnotą lokalną jest gmina, która odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Działa ona poprzez swoje organy: radę
gminy(miasta) jako organ stanowiący i wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)
jako organ wykonawczy. Kompetencje gminy dotyczą wszystkich spraw lokalnych,
które nie zostały zastrzeżone na rzecz innych podmiotów18. Formy prawne działania
gminy zostały określone w ustawie ustrojowej. Na jej podstawie w kompetencjach
rady gminy, jako organu stanowiącego i kontrolnego znalazło się między innymi:
stanowienie prawa miejscowego, to znaczy prawa powszechnie obowiązującego na
obszarze danej gminy. Zawierają się w nim przepisy wykonawcze lub porządkowe
niezbędne dla ochrony życia i zdrowia obywateli, jak również konieczne dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Rada gminy może również
podejmować uchwały, dotyczące spraw utrzymania porządku publicznego w zakresie
gminy, które są następnie kierowane do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).
Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy realizuje
uchwały rady oraz bezpośrednio zadania gminy. Upoważniony został również do
kierowania bieżącymi sprawami gminy, w których zawiera się również sfera bezpieczeństwa i porządku publicznego, co w rzeczywistości daje mu legitymację do
wydawania zarządzeń jednostkom samorządu gminnego. Do zadań wójta (burmistrza
lub prezydenta miasta) w omawianym zakresie należy między innymi: wydawanie
decyzji administracyjnych; wydawanie przepisów porządkowych w przypadku, gdy
zaistnieje sytuacja wyjątkowa, wymagająca natychmiastowego działania (muszą być
one jednak zatwierdzone na najbliższej sesji rady); opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią wraz z ogłaszaniem i odwoływaniem pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowego. W przypadku braku możliwości usunięcia bezpośredniego
zagrożenia ogłasza ewakuację ludności z terenów objętych zagrożeniem. Wójt, jako
organ jednoosobowy samorządu terytorialnego, bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w sytuacji ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, jeżeli
taka została ogłoszona na terenie jednej, konkretnej gminy (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji na obszarze kilku gmin, kierownictwo zostaje powierzone staroście). Kieruje on działaniami mającymi na celu zapobieganie i usuwanie jej skutków.
18. Art. 164 ust. 3 Konstytucji RP.
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W tym zakresie wójt może wydawać polecenia organom jednostek pomocniczych
i kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy, może również
występować do władz innych jednostek organizacyjnych gminy o wykonanie zadań,
związanych z likwidacją zaistniałej sytuacji. Wójt uprawniony jest również z mocy art.
21 i art. 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej19, do wprowadzenia na terenie swojej
gminy ograniczeń wolności i praw człowieka, polegających głównie na zarządzeniu
ewakuacji z zagrożonych miejsc, czy też zakazie organizowania imprez masowych.
Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest również właściwym organem w sprawach dotyczących zarządzania kryzysowego, o czym stanowi art. 19 ustawy o zarządzaniu kryzysowym20. W związku z tym, wójt kieruje działaniami związanymi
z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń.
Przedstawia staroście (do zatwierdzenia) wcześniej opracowany gminny plan reagowania kryzysowego, przeciwdziała skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym
oraz realizuje zdania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej21.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań
własnych gminy, wykonywanych we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność
i finansowanych własnymi środkami należą między innymi: zapewnienie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona
przeciwpowodziowa (wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego)22 . Poza zadaniami własnymi, gmina realizuje również zadania administracji rządowej. Są to zadania zlecone, których wykonanie jest umocowane
upoważnieniami zawartymi w ustawach szczególnych. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy oraz ochrona porządku publicznego, jest jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego, a ponieważ nie posiada on takich środków
władczych jak organy administracji rządowej np. Policja, to do skutecznego zwalczania zaistniałych zagrożeń stosuje środki prewencyjne, które zapobiegają naruszaniu
porządku lub dają gwarancję bezpieczeństwa mieszkańcom.
19.	Ustawa z dnia z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. nr 62, poz. 558 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o stanie klęski żywiołowej.
20.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. nr 89, poz. 590 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
21.	B. Bonisławska, Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, „Zeszyty
Naukowe WSEI, Seria: ADMINISTRACJA” 2012, nr 2, (1/2012).
22.	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o samorządzie gminnym.
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Do zadań samorządu gminnego należy również zapewnienie realizacji potrzeb
społeczności lokalnych w zakresie bezpieczeństwa. Rada gminy posiada możliwość
rozstrzygnięcia spraw z zakresu porządku publicznego. W drodze referendum gminnego może określić sposób i zakres działania zarządu gminy, służącego utrzymaniu
porządku publicznego. Ma też możliwość planowania w budżecie gminy środków
na działalność w tym zakresie. Może podjąć decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa,
którego działalność będzie posiadać znaczenie dla sprawy utrzymania porządku publicznego. Ma prawo uchwalenia przepisów, mających znaczenie dla wprowadzenia
i utrzymania stanu porządku publicznego, np. w zakresie korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej. Przewodniczący zarządu gminy (prezydent, burmistrz, wójt) może wydawać decyzje administracyjne, dotyczące utrzymania porządku
publicznego. Rady gmin mogą powołać związek komunalny, jeśli dzięki niemu sprawy
porządku publicznego miałyby być lepiej prowadzone. Mogą zawrzeć stosowne porozumienie, a nawet utworzyć stowarzyszenie gmin. Umożliwia to rozwinięcie praktycznej działalności i podejmowanie inicjatyw rzeczywistej ochrony bezpieczeństwa.
Działalność samorządu w tym zakresie jest coraz bogatsza i zróżnicowana, a w ciągu
ostatnich lat intensywnie się rozwija.
Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, która obejmuje część obszaru województwa. Jest on ogniwem pośrednim
pomiędzy gminą, jako jednostką podstawową, a województwem jako podmiotem
polityki regionalnej. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje powiatów: powiaty ziemskie, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz powiaty
grodzkie, którymi są miasta na prawach powiatu lub gminy o statusie miasta, wykonujące zadania powiatu. W związku z reformą ustrojową z 1998 r. i decentralizacją
administracji publicznej, zmiany objęły również organizację administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez rozszerzenie odpowiedzialności samorządów lokalnych za terytorialne zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i utrzymanie
porządku publicznego.
Administrację zespoloną w powiecie tworzą: starostwo powiatowe, powiatowy
urząd pracy oraz jednostki organizacyjne będące aparatem pomocniczym kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Samorząd powiatowy, zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym23 otrzymał do wykony23.	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. nr 91 poz. 578 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o samorządzie powiatowym.
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wania ponadgminne zadnia administracyjne i z zakresu usług publicznych, których
zasięg przekracza obszar przeciętnej gminy, ale nienaruszające właściwości gminy oraz
nie mające charakteru wojewódzkiego. Są to zadania własne powiatu, realizowane
przez powiat we własnym imieniu, do których należą miedzy innymi: bezpieczeństwo
obywateli i porządek publiczny, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa24.
Ponadto powiat może wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
powierzone szczególnymi ustawami. Samorząd powiatowy wykonuje te zadania za
pomocą własnych organów lub jednostek organizacyjnych. Mogą być one również
wykonywane przez wyspecjalizowane służby administracyjne, stanowiące część administracji rządowej terenowej, a oddane prawnie pod zwierzchnictwo samorządu
terytorialnego. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, powiat
wykonuje między innymi zadania publiczne w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Są one realizowane bezpośrednio przez mieszkańców. Odbywa
się to np. poprzez referendum lokalne oraz przez organy ustrojowe powiatu, którymi
są rada powiatu i zarząd powiatu, jak również przez starostę wraz z podległymi mu
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.
Wpływ na zakres kompetencji tych organów mają warunki w jakich funkcjonuje
wspólnota powiatowa. Chodzi tu o warunki „normalne”, które nie wymagają specyficznych działań oraz określane jako „szczególne”, w których dochodzi do zagrożenia
życia, zdrowia, bezpieczeństwa, występuje sytuacja kryzysowa lub zaistnieją okoliczności uzasadniające wprowadzenie stanów nadzwyczajnych25.
W zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego rada powiatu, jako
organ stanowiący i kontrolny podejmuje uchwały, dotyczące szczególnie kierunków
działań zarządu powiatu jako organu wykonawczego oraz rozpatruje sprawozdania
z jego działalności, dotyczące realizacji tych zadań. Uchwala program zapobiegania
przestępczości oraz ochrony obywateli. Organ ten dokonuje również oceny stanu
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego powiatu. Może wydawać
także przepisy porządkowe, które obowiązują na terenie danego powiatu. Opisane
powyżej zadania wynikają z ustawy ustrojowej. Z kolei zarząd powiatu, jako organ
bezpośrednio wykonujący zadania powiatu w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego wydaje uchwały, które kieruje do powiatowych jednostek organizacyjnych.
Może również, w przypadkach wymagających natychmiastowego działania uchwalać
24. Zob. H. Izdebski, W. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2004.
25. Art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
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w zastępstwie rady powiatu przepisy porządkowe. Muszą być one jednak zatwierdzone
na najbliższej sesji rady.
Odpowiedzialność za wyniki działań całej administracji na szczeblu powiatowym
ponosi starosta, który posiada szczególną pozycję ustrojową – jest przewodniczącym zarządu i w jego ramach działa. Dysponuje również własnymi kompetencjami,
które wynikają z jego pozycji prawnej jako zwierzchnika powiatowej administracji
zespolonej. Odpowiedzialność ta dotyczy skutków działań własnych starosty, jak
również powiatowych służb, nad którymi sprawuje zwierzchnictwo. Należy przy
tym zauważyć, że starosta jako zwierzchnik administracji zespolonej w powiecie
ma wpływ na powoływanie kierownictwa służb powiatowych, a konkretnie wydaje
opinie dotyczące kandydatów do objęcia stanowisk powiatowych komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego. Może im
również wydawać polecenia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Dotyczyć
to może szczególnie zagrożonych miejsc wynikających z infrastruktury np. budynki
zagrożone zawaleniem czy całodobowe sklepy nocne posiadające koncesje na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą o samorządzie powiatowym, do
zadań starosty należy kierowanie bieżącymi sprawami powiatu również w zakresie
bezpieczeństwa i porządku. Opracowuje operacyjny plan ochrony przed powodzią,
jak również ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
W 2002 r., jako nowe rozwiązanie prawne po nowelizacji ustawy ustrojowej, utworzona została na szczeblu powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego26, której celem była realizacja zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, a także wykonywanie zadań sfery
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, wynikających z ustaw. Cytowana
powyżej ustawa o samorządzie powiatowym w art. 38a pkt 5 określa skład tej komisji.
– starosta – jako jej przewodniczący,
– dwaj radni delegowani przez radę powiatu,
– trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą
o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród
26.	W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli Starosta na mocy art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym zobowiązany jest do
utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku.
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miejscowej społeczności osobisty autorytetem zaufaniem publicznym (mogą to
być w szczególności przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracownicy oświaty oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się
walką ze zjawiskami patologii społecznych i zapobieganiu bezrobociu),
– dwaj przedstawiciele delegowani przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Policji,
– a w przypadku miasta stołecznego Warszawy delegowani przez Komendanta
Stołecznego Policji.
Do zadań komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach z zakresu porządku i bezpieczeństwa, należy między
innymi: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obszarze
powiatu; opiniowanie pracy policji i innych służb powiatowych, inspekcji, straży, jak
również jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego; przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego; opiniowanie projektów programów współdziałania policji i innych jednostek organizacyjnych powiatu,
które wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego jak również budżetu powiatu,
a także innych dokumentów dotyczących spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego i spraw wskazanych przez starostę27 Dobra współpraca starosty z wójtem czy
burmistrzem gwarantuje zwiększenie środków finansowych na zabezpieczenie miejsc
szczególnie zagrożonych. Zadania wojewody i samorządu wojewódzkiego.
Wraz z pierwszą reformą ustrojową, wprowadzającą administrację publiczną podzieloną na administrację państwową, administrację rządową i samorząd terytorialny
pojawia się w roku 1990, jako organ administracji rządowej – wojewoda. Otrzymał on
funkcję reprezentanta Rady Ministrów w terenie (odpowiada za wykonywanie polityki
rządu) i równocześnie powierzono mu zwierzchnictwo nad kierownictwem służb
i inspekcji oraz innych jednostek organizacyjnych w województwie, wykonujących
zadania z zakresu bezpieczeństwa. Do jego podstawowych kompetencji należy zapewnienie i koordynowanie wspólnych działań jednostek organizacyjnych administracji
rządowej i samorządowej, znajdujących się na terenie województwa, a dotyczących
spraw związanych z zapobieganiem zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, zagrożeń
27. Zob.S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2010.

121

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych – wyzwania i zagrożenia

środowiska, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa, ochrony
praw obywatelskich oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także zwalczania i usuwania ich skutków28. Kolejna regulacja,
określona ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. z większą precyzją scharakteryzowała
kompetencje wojewody w zakresie bezpieczeństwa. Jako wykonawca polityki Rady
Ministrów w terenie ma on zapewniać współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej, kierować ich działaniami w zakresie bezpieczeństwa
państwa, i utrzymania porządku publicznego, zagrożenia życia, zdrowia i mienia,
ochrony praw obywatelskich, zagrożeń środowiska. Do tych kompetencji należy
również zapobieganie klęskom żywiołowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych29. Zadania samorządu wojewódzkiego w zakresie
bezpieczeństwa, w związku z dualizmem władzy publicznej w województwie, znajdują
się w znacznej dysproporcji do kompetencji wojewody i stanowią jakby pozostałość
w tej sferze, po oddzieleniu jego zadań i podmiotów mu podległych. Należy zwrócić tu
szczególną uwagę na charakter zadań pozostających w sferze kompetencji wojewody
i samorządu wojewódzkiego. O ile do zadań tego pierwszego należy w szczególności reagowanie na stan zagrożenia bezpieczeństwa i usuwania jego skutków, o tyle
w przypadku tego drugiego są to zadania mające charakter prewencyjny jak również władcze działania interwencyjne. Samorząd województwa wykonuje określone
ustawami zadania publiczne o charakterze wojewódzkim w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność. Do zadań realizowanych przez Urzędy Marszałkowskie
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego należą w szczególności: współpraca
z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego podczas stanów
nadzwyczajnych i zwalczaniu klęsk żywiołowych; realizowanie poleceń wojewody wydawanych w stanach nadzwyczajnych; ustalanie zadań dla poszczególnych jednostek
Urzędu w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz kontrola ich realizacji; uczestnictwo
w planowaniu operacyjnym i obronnym na obszarze województwa.
Zakres kompetencji marszałka województwa odnoszących się do spraw bezpieczeństwa publicznego upatruje się w układzie prawa materialnego, którego przepisy
określają tzw. zadania własne marszałka wynikające z ustaw szczególnych material28.	Zob. A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej
administracji publicznej, Warszawa 2012.
29.	Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami.

122

Joanna Werner

nego prawa administracyjnego. Marszałek województwa w sprawach, które wymagają
natychmiastowego działania, a związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu
publicznego, zdrowia i życia oraz w sprawach, które mogą spowodować znaczne
straty materialne podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu
województwa.
Według B. Hołysta, rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań
z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych, powinna sprowadzać
się do koordynacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na danym
terenie i w określonym czasie, ale nie tylko poprzez działania akcyjne jak festyny,
imprezy masowe, lecz poprzez całokształt planowych przedsięwzięć. Powinno się
dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji życia społecznego i jego warunków tak, aby nie dopuścić do powstania sytuacji niebezpiecznych lub też takich,
które prowokują zagrożenia. Samorząd powinien zapewnić pozytywną współpracę ze
środkami masowego przekazu. Powinna się ona odbywać przed jego wystąpieniem,
w jego trakcie, jak również po jego ustąpieniu.
Rola samorządu to również koordynacja i organizacja w zakresie wypełniania czasu
wolnego młodzieży np. współfinansowanie klubów i domów kultury, udostępnianie
świetlic czy sal gimnastycznych30. Również według B. Hołysta istotne znaczenie ma
współdziałanie policji z samorządem. Powinno ono dotyczyć sześciu aspektów:
– r ozpoznania stanu zagrożenia i sytuacji w danym rejonie;
– ś cisłego współdziałania z administracją samorządową;
– informowania o faktycznym stanie zagrożenia i porównywania go z odczuciami
społecznymi;
– doradztwa w zakresie rozwiązań organizacyjno-technicznych zwiększających
stopień bezpieczeństwa;
– organizowania działań zapobiegawczych zarówno w sferze technicznej i organizacyjnej, jak i budowa klimatu zainteresowania społecznego problematyką
bezpieczeństwa;
– współdziałania ze środkami masowego przekazu, na rzecz kształtowania polityki
– i nformacyjnej w zakresie bezpieczeństwa sytuacyjnego.
Z powyższego nasuwa się wniosek, iż Policja nie jest jedynym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny. W nie mniejszym stopniu obowią30. Zob. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007.
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zek taki spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, które poprzez ustawy
samorządowe mogą inicjować i angażować się w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Dynamiczne procesy społeczne oraz rozwijające się technologie
sprawiają, że bezpieczeństwo nieprzerwanie ewoluuje, a przez to stanowi inspirujący
grunt do dyskusji dla wielu mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat
nastąpił gwałtowny rozwój elektroniki i nowych technologii, co poskutkowało wzrostem wykorzystania urządzeń cyfrowych w procesie kształtowania bezpieczeństwa.
Przykładem może być zjawisko postępującej popularyzacji systemów monitoringu
wizyjnego. Montowane na ulicach kamery nikogo obecnie nie dziwią, choć nadal
budzą kontrowersje. Stanowią symbol władzy oraz wszechobecnej kontroli, a w opinii
wielu ludzi określane są mianem zagrożenia dla prywatności. Dyskusja dotycząca
skuteczności stosowania kamer jest obecna także w debacie publicznej, a jej aktualność
nie powinna zostać zlekceważona. Istnieje wiele wyników badań finansowanych przez
producentów CCTV(ang. closed-circuit television), które świadczą jednoznacznie
o wpływie stosowania kamer na wzrost poziomu bezpieczeństwa. Problemem jest
jednak dotarcie do tych badań oraz szczegółowych danych, które nie zostają ujawnione.
Efektem tego jest publikowanie jedynie wniosków, które powinny być uwzględnione
przez samorządy terytorialne. Niestety w kwestii badań społecznych istnieje wiele
aspektów dyskusyjnych i żadne wnioski nie powinny być przyjmowane bezkrytycznie.
Jednakże w wielu przypadkach dzięki urządzeniom monitorującym udaremniono
napady rabunkowe, czy rozboje. Zagrożenia bezpieczeństwa społeczności lokalnych
ciągle ewaluują co stawia przed zarządzającymi bezpieczeństwem ciągle nowe wyzwania, które wymagają coraz to nowych metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Podsumowanie
W Polsce społeczność lokalna ma formalne i prawne możliwości tworzenia bezpieczeństwa w najbliższej okolicy. Szczególnie przepisy prawne dotyczące gminy i powiatu stwarzają szerokie spektrum możliwości włączania się obywateli w działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w najbliższej okolicy. Na podstawie doświadczeń
ostatnich kilkudziesięciu lat stworzono warunki techniczne, które pozwalają ukształtować przestrzeń w najbliższej okolicy w taki sposób, aby ograniczyć przestępczość.
Nierozerwalnie z technicznymi warunkami związane jest włączenie obywateli w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez współpracę z gminą i starostwem
oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Policja, inspekcje, straże
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i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz obywatele potrafią współpracować
w lokalnych środowiskach, tworząc warunki sprzyjające działaniom obywateli w przeciwdziałaniem zagrożeń bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.

Streszczenie
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych – wyzwania i zagrożenia
Zapewnienie bezpieczeństwa w otaczającym nas środowisku, tym, w którym funkcjonujemy na co dzień, mieszkamy jest jedną z podstawowych potrzeb jakie muszą
być spełnione, abyśmy mogli prawidłowo funkcjonować. Kiedy dochodzi do jakiegoś
przestępczego działania we wskazanych obszarach, uświadamiamy sobie, że jest to
miejsce, przez które codziennie przechodzimy w drodze do pracy, że jest to park,
w którym bawią się nasze dzieci też jest to przystanek, na którym często czeka na
autobus ktoś bliski. Ciężko, zatem się nie zgodzić z twierdzeniem, że miejsca takie
wymagają szczególnej uwagi już na etapie projektowania i planowania. Należy wdrożyć takie rozwiązania, które zmierzać będą do zapewnienia jak najwyższego poziomu
bezpieczeństwa. Jednakże, aby wdrażać rozwiązania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, trzeba wiedzieć o możliwościach, jakie daje nam nauka zajmująca się tym
zagadnieniem. Niezbędna jest świadomość osób, które za zapewnienie bezpieczeństwa
odpowiadają i mają możliwości, aby wpływać na jego poprawę. W opracowaniu autor
przybliżył zagadnienie związane z koncepcją CPTED (Crime Prevention through
Environmental Design) drugiej generacji. Koncepcja ta dotyczy zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie przestrzeni. W publikacji przedstawiono także
wyniki badań oraz doświadczenia, dzięki którym możliwe było wykazanie skuteczności koncepcji CPTED w ograniczaniu przestępczości w krajach europejskich. Na
bazie tych doświadczeń wskazano praktyczne wykorzystanie CPTED w Polsce oraz
nakreślono konkretne obszary aktywności samorządu i mieszkańców, które mają na
celu poprawę bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Poruszono również problematykę migracji przestępczości wywołanej zastosowaniem rozwiązań zmierzających do
jej ograniczenia. W opracowaniu omówiono także projekt o nazwie „furty w alejach”.
Przedsięwzięcia tego typu realizowane były już z powodzeniem na terenie Wielkiej
Brytanii i przyczyniły się do znacznego ograniczenia przestępczości.
Słowa kluczowe: poprawa bezpieczeństwa lokalnego, bezpieczne przestrzenie, CPTED (Crime Prevention through Environmental Design), wyodrębnienie terenu,
kontrola dostępu, monitoring.
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Summary
Local community security – challenges and threats
Ensuring security in the environment around us, where we live every day, is one of
the basic needs that must be met so that we can function properly. When it comes to
some criminal activity in the areas indicated, we realize that this is the place where
we go every day on the way to work, that it is a park where our children are playing,
and it is a stop where somebody close is waiting for a bus. It is hard to disagree with
the assertion that such places require special attention already at the design and
planning stage. It is required to implement solutions that aim to ensure the highest
level of security. However, in order to implement solutions to improve security, you
need to know about the opportunities that our science offers. It is necessary to be
aware of those who are responsible for security and have the capacity to influence
its improvement.
The author discusses the concept of CPTED (Crime Prevention through Environmental Design) in the second generation. This concept concerns crime prevention through
space design. The publication also includes the results of research and experiments
that demonstrate the effectiveness of the CPTED concept in reducing crime in European countries. On the basis of these experiences, the practical use of CPTED in
Poland was outlined and specific areas of local government and residents’ activities
were defined, which aim is to improve local security. The issue of migration of crime
caused by the application of solutions aimed at limiting it has also been discussed.
Keywords: improvement of local security, safe spaces, CPTED (Crime Prevention
through Environmental Design), site isolation, access control, monitoring.
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Konsultacje społeczne jako forma
zaangażowania mieszkańców w decydowanie
o lokalnym życiu publicznym
Ewelina Stasiak1

Wstęp
Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest mocno związane
z rozstrzyganiem wielorakich decyzji umożliwiających wykonanie zadań publicznych
przez władze, z drugiej zaś strony jest związane z rosnącą świadomością interesu i korzyści z udziału w procesach konsultacyjnych społeczeństwa. Co ważne, aktywność
obywatelska na poziomie lokalnym i lokalne życie publiczne związane są nierozerwalnie z samorządem terytorialnym szczebla podstawowego, bowiem samorząd gminny
pełni rolę administracyjną, jak również i rolę lokalnej władzy2. W polskim systemie
prawnym uregulowano kilkanaście procedur i instytucji prawnych umożliwiających
wyrażanie woli obywatela lub członków wspólnoty samorządowej w ważnych dla ich
funkcjonowania decyzji. Jedną z nich są konsultacje społeczne, które umożliwiają
prowadzenie dialogu pomiędzy społeczeństwem a organami władzy3. Jest to proces,
w którym przedstawiciele władz komunikują się ze społeczeństwem poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w ważnych dla danej jednostki samorządu terytorialnego sprawach, które są związane z zaspokajaniem zbiorowych i indywidualnych
potrzeb obywateli. Działanie konsultacyjne zazwyczaj jest inicjowane, aby zdobyć
informacje, czyli rozpoznać poglądy, interes oraz wolę określonych grup społecznych4.
Artykuł podejmuje problematykę aktywizowania i zapewnienia udziału społeczności lokalnych oraz ich przedstawicieli w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Ich
uczestnictwo może wpływać na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów w mechanizmach zarządzania lokalnego, likwidowanie konfliktów społecznych, a także wzrost
1.	Mgr Ewelina Stasiak, doktorantka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego.
2.	B. Kotarba, Konflikty w samorządzie gminnym jako czynnik sprzyjający aktywności obywatelskiej
na poziomie lokalnym, [w:] K. Łabędź, Bariery aktywności publicznej, Toruń 2008, s. 89.
3. R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016, s. 17.
4.	S. Grabowska, Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów
2009, s. 254.
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uznania mieszkańców dla działań podejmowanych przez organy władzy. W związku
powyższym, być może czytelnik odkryje w sobie chęć zapoczątkowania działań konsultacyjnych w swoim rejonie, mając tym samym pewien wpływ na kierunek decyzji
inicjowanych przez władzę.

Istota komunikacji między władzą lokalną a mieszkańcami
Na początek warto podkreślić, że komunikacja jest procesem społecznym, który
dotyczy co najmniej dwóch jednostek i odbywa się zawsze w środowisku społecznym
w kontekście doświadczania wartości5. Pojęcie „wartość” oznacza „to wszystko, co
uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania,
co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich”6.
Kluczowym celem komunikowania o charakterze publicznym jest wymiana i dzielenie się informacjami, mającymi publiczne zastosowanie oraz podtrzymywanie więzi
społecznych, za które są odpowiedzialne instytucje publiczne7. Jednym z kluczowych
założeń skutecznego komunikowania się jest nastawienie obu stron, zarówno władz
samorządowych, jak i mieszkańców, na proces komunikowania. Jest to przepływ
informacji pomiędzy podmiotami, którzy są naturalnymi partnerami w wyznaczaniu
i realizacji poszczególnych celów rozwoju gminy, czy chociażby w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Poprzez to stają się oni podmiotami społecznej samoorganizacji
i integracji oraz rozwoju wspólnej lokalnej świadomości, co skutkuje ich zaangażowaniem w proces współkreowania rozwoju wspólnoty8.
Wobec tego, konsultacje społeczne to dwukierunkowa komunikacja organów władzy ze społeczeństwem, służąca uspołecznieniu procesu podejmowania istotnych dla
społeczeństwa decyzji, na ogół o nieodwracalnym charakterze, służące wspólnocie
jako całości w długim horyzoncie czasu9. Celem konsultacji jest więc wykonanie
konstytucyjnej zasady demokracji przez wzrost aktywności społeczeństwa w kie-

5.	A. Małachowski, Cechy i rodzaje komunikacji, [w:] M. Wawrzak-Chodaczek, Wartości w komunikacji, Toruń 2009, s. 15.
6.	M. Łobocki, Pedagogika wobec wartości, [w:] B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne, Kraków
1993, s. 126.
7.	D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
Wybrane zagadnienia i obszary działania, Warszawa 2013, s. 74.
8. J. Hausner (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Kraków 1999, s. 21.
9. H. Gawroński, Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych, Elbląg 2014, s. 180.
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runku tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego10. Zatem społeczeństwo obywatelskie cechuje się aktywnością i zdolnością obywateli do samoorganizacji oraz
wspólnego działania dla określania i osiągania celów publicznych, niewymagające
przy tym istotnych zachęt czy impulsów ze strony państwa, ale mogące go wspierać
czy uzupełniać11. Społeczeństwo obywatelskie to „społeczeństwo, w którym zespół
instytucji oraz różnego typu dobrowolnych, spontanicznych organizacji, związków
i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego, wolnego od ingerencji państwa rozwoju
obywateli, a zarazem stanowi wyraz ich własnej aktywności, inicjatyw i potrzeb”12.
Wobec tego, świadomy obywatel wie, że osiągnie korzyści, gdy społeczność, do której
należy, będzie czuła się współodpowiedzialna za rozwój danej jednostki samorządu
terytorialnego i aktywnie uczestniczyła w debatach publicznych nad sprawami gminy.
Kategorią integralnie związana ze społeczeństwem obywatelskim jest partycypacja
obywatelska, zwana także uczestnictwem publicznym, nieodłączna cecha społeczeństwa demokratycznego13.
Formy działania władz samorządowych wynikają z celu ich działania, w związku
z tym także zadań, jakie muszą wykonywać i ról, jakie powinny pełnić w zarządzaniu
gminą. Po pierwsze, na władzach samorządowych spoczywa obowiązek informowania o działaniach administracji publicznej oraz przekazywania danych publicznych
w formie raportów, czy chociażby sprawozdań. Po drugie, są one odpowiedzialne za
sektor usług publicznych oraz propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych. Co więcej, prawidłowe zarządzanie wymaga również prowadzenia
dialogu i kreowania wzajemnych relacji między władzą lokalną a mieszkańcami, czyli
udziału wszystkich podmiotów działających w jednostce samorządu terytorialnego14.
Wartym podkreślenia jest fakt, że organ wykonawczy powinien budować długotrwałe
więzi z grupą poprawiając w ten sposób zaufanie i aktywność w danej społeczności.
W związku z tym, „zaufanie i aktywność społeczna są ze sobą skorelowane, czego
dowodzą naukowcy badający społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne, przejawy partycypacji społecznej i obywatelskiej, kapitał społeczny. W badaniach socjologicznych powtarzają się stwierdzenia, że tam gdzie ludzie są społecznie aktywni,
10. Tamże, s. 181.
11. Z. Zychowicz, Konsultacje społeczne w samorządzie, Szczecin 2014, s. 16.
12. A. Antoszewski, R. Herbuta (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1996, s. 313.
13. Z. Zychowicz, Konsultacje społeczne…, s. 17.
14. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w jednostkach…, s. 75.
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odnotowuje się wyższy wskaźnik zaufania społecznego i odwrotnie”15. Należałoby
dodać, że w trakcie spotkań, na których panuje atmosfera współpracy łatwiej bowiem
wprowadzać przekształcenia, wypracować sukces i wytrzymać sytuacje kryzysowe.
W ten sposób tworzy się dwustronna relacja polegająca na „komunikacji pomiędzy
podmiotem konsultującym – decydentem rozstrzygającym o sposobie wykonania
zadania publicznego, a zewnętrznym podmiotem konsultowanym – mieszkańcami, organizacjami pożytku publicznego bądź organizacji pozarządowych”16. Wobec
tego, komunikowanie jest procesem, w którym podejmowane są świadome decyzje
w celu realizacji celów i zadań dla danej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie
zróżnicowane podmioty umiejscowione na danym terenie stają się niejako współodpowiedzialne za podejmowane rozstrzygnięcia i ich wykonanie.

Konsultacje społeczne jako forma współpracy pomiędzy
mieszkańcami a władzą lokalną
Konsultacje społeczne to proces w społeczeństwie demokratycznym, który mobilizuje
do aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron w ramach różnego
rodzaju przedsięwzięć, które będą miały znaczący wpływ na ich życie codzienne.
Właściwy dobór adresatów konsultacji przyczynia się do ich prawidłowego przebiegu, lecz w każdym przypadku należy je przeprowadzić z tymi: którzy są najbardziej
zainteresowani rozstrzygnięciami wynikającymi z przedmiotu konsultacji; których
aktywny udział może wpłynąć na końcowy kształt konsultowanego projektu; których
wiedza i doświadczenie są przydatne do prawidłowego przebiegu konsultacji; których
udział wynika z mocy prawa17. Dzięki temu można uniknąć podjęcia niekorzystnych
decyzji, które często mają źródło w braku pełnej, aktualnej wiedzy o oczekiwaniach
ze strony mieszkańców, którzy są zainteresowani treścią przygotowanego rozstrzygnięcia. Co więcej, aby konsultacje przyniosły pożądany skutek, powinny odbywać
się w niewielkich zespołach, co nie pozwala na zbudowanie reprezentatywności danej

15.	W. Szymczak, Nieufność i bierność w społeczeństwie polskim. Analiza socjologiczna, [w:] J. Szymczyk
(red.), Zaufanie społeczne. Teoria-idee-praktyka, Warszawa 2016, s. 243.
16.	A. Wąsowska, Konsultacje społeczne jako forma partycypacji mieszkańców wspólnot samorządowych
w procesie decyzyjnym w samorządzie terytorialnym, [w:] M. Chrzanowski, J. Sobczak (red.),
Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej, Lublin 2016, s. 149.
17. Z. Zychowicz, Konsultacje społeczne…, s. 64.
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grupy, ani na obszerne uzyskanie opinii18. W tym kontekście trzeba pamiętać, że
konsultacje społeczne nie są wprawdzie wiążące, ale są znaczące między innymi ze
względu na to, że nakreślają stanowisko społeczeństwa w danej sprawie.
Konsultacje są narzędziem, za pomocą którego strony dialogu, czyli partnerzy
społeczni nie tylko wymieniają się informacjami, ale również angażują się w głębszy
dialog dotyczący pojawiających się problemów przy realizacji zadań. Warto zwrócić
uwagę, że konsultacje same w sobie nie mają zdolności decyzyjnej, to mimo wszystko
są one początkiem procesu negocjacyjnego, który prowadzi do wyboru odpowiednich decyzji19. Konsultacje społeczne zwiększają aktywność mieszkańców i budują
pozytywne relacje, w których administracja współdziała z obywatelami i stwarza im
warunki do współuczestnictwa w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej.
Oznacza to, że konsultacje społeczne umożliwiają członkom wspólnoty samorządowej
uczestniczenie w zarządzaniu sprawami publicznymi i mają możliwość zabrania głosu
w sprawach, które ich dotyczą i interesują, jak również wymiany opinii, stanowisk
i propozycji na temat zamierzeń władzy. Wobec tego, konsultacje społeczne stanowią
jedną z form dialogu obywatelskiego, którego można rozpatrywać jako typ relacji tworzących kapitał społeczny, a jednocześnie powstających na bazie kapitału społecznego.
Jest to system relacji między obywatelami, którzy mają szansę efektywnie wywierać
wpływ na realizacje zadań w jednostce samorządowej, a władzą podejmującą określone decyzje20. Należy dodać, że „podmiotami dialogu są organizacje społeczne
i instytucje, a nie pojedynczy obywatel czy niesformalizowane grupy i ruchy społeczne.
Dialog obywatelski będzie się realizować poprzez takie instrumenty jak procedury
konsultacji społecznych, wysłuchania publiczne, różnorakie fora i platformy porozumienia, na których uczestnicy mogą się spotykać i uzgadniać stanowiska i decyzje,
ale pod warunkiem, że uczestnicy tych procedur reprezentują nie tyle stanowiska
indywidualne, ale interesy grup czy organizacji, w których imieniu występują”21.
Wykwalifikowany, obdarzony autorytetem organ wykonawczy może poprawić po18.	A. Adamus-Matuszyńska, A. Austen (red.), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego,
Warszawa 2011, s. 164.
19.	R. Towalski, Dialog społeczny – próba definicji, [w:] R. Towalski (red.), Dialog społeczny. Najnowsze
dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007, s. 19.
20.	G. Makowski, Dialog obywatelski i jego instytucje. Wyzwanie dla teoretyka i badacza, [w:] B.
Lewenstein, Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, Warszawa 2011, s. 48.
21. Tamże, s. 49.
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ziom funkcjonowania danej wspólnoty lokalnej, bynajmniej z tego względu, że jest
odpowiedzialny za realizacje działań na rzecz społeczeństwa w oparciu o głębokie
zrozumienie problemów i potrzeb mieszkańców. Dialog obywatelski będzie więc
„zinstytucjonalizowaną formą prowadzenia szeroko pojętych konsultacji społecznych
w aspekcie planowania, rozwiązywania i podejmowania decyzji w zakresie społecznie
ważnych kwestii w danej grupie społecznej”22. Przy czym, warto podkreślić, iż koniecznym warunkiem dialogu jest uczciwe zachowanie ze strony „włodarzy”, którzy
poważnie traktują mieszkańców w trakcie realizacji jakichkolwiek działań, informując
o planowanej inwestycji i wyrażając wolę podjęcia rozmów. Zwrócić należy jednak
uwagę na to, że nieustannie każdy z nich stoi wobec wielu celów, problemów i potrzeb,
którym musi sprostać aby nie zawieść zarówno podwładnych, a także mieszkańców.
Warto docenić rolę władzy lokalnej, która swoimi działaniami wydobywa i rozwija
potencjał społeczny mieszkańców, angażując ich w prace na rzecz całej społeczności. Takie współdziałanie przyczynia się do rozwiązania problemów istotnych dla
większości mieszkańców, a także pomaga zintegrować środowisko lokalne i zachęcić
do współpracy, zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w celu osiągnięcia
konkretnych korzyści dla ogółu.
Konkludując, należy stwierdzić, że to jak będzie wyglądać dialog i jakie przyniesie
rezultaty, będzie wynikiem relacji zachodzących pomiędzy stronami. Wiele zależy
od organów władzy, którzy powinni budować sieci powiązań ze społeczeństwem lokalnym, aby stwarzać zachęty do aktywnego uczestnictwa oraz właściwego podejścia
do konsultacji, czyli dostrzegania w nich szerszego interesu publicznego, a obywatele
muszą nabrać przekonania, że ich zdanie jest istotne i jest poddane szczegółowej
analizie ze strony władz. W przeciwnym wypadku pozostaną biernymi obserwatorami i będą niechętni do podjęcia dwustronnego dialogu obywatelskiego. W związku
powyższym, za podstawowe i nieodzowne elementy dialogu można uznać wymianę
informacji oraz prezentację stanowisk konkretnych podmiotów społecznych, przez
co uwagi zgłaszane przez te podmioty są często wartościowe i użyteczne.

22.	W. Mandrysz, Dialog społeczny, dialog obywatelski w Polsce – dotychczasowe doświadczenia. Próba
bilansu, [w:] K. Wódz, Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Warszawa
2007, s. 115.
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Zakończenie
Przedstawiony powyżej krótki przegląd literatury dotyczący konsultacji społecznych,
wskazuje jak wiele zależy od nastawienie obu stron, zarówno władz samorządowych,
jak i mieszkańców, aby efektywnie funkcjonował samorząd terytorialny. Warto zwrócić uwagę, że zarówno po stronie obywatelskiej, jak i administracji samorządowej
zawsze będą miały miejsce pozytywne i negatywne aspekty konsultacji społecznych.
Impulsem mającym istotny wpływ na proces komunikowania jest przede wszystkim
świadomość i otwartość na współpracę zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego,
jak i mieszkańców. Kluczowego znaczenia nabiera też dialog obywatelski, który musi
być w większym stopniu inspirowany przez władze samorządowe, co pozwoli na włączenie mieszkańców w coraz większą liczbę przedsięwzięć. Niewątpliwie zapewnienie
obywatelom aktywnego udziału w dobrze zaplanowanych konsultacjach społecznych
ma z pewnością znaczenie wizerunkowe, co może wyróżniać daną jednostkę na tle
okolicznych miejscowości. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że warunkiem
odpowiedniej jakości procesu komunikowania w samorządzie terytorialnym jest nie
tylko wysoka świadomość i pełne zaangażowanie kierownictwa organizacji, ale także
pozostałych pracowników urzędu, co stanowi podstawę do zwiększenia poziomu
zadowolenia mieszkańców. Należy przypuszczać, że właściwe mobilizowanie ludzi
do działań w organizacji życia lokalnego przez władze lokalne, wpłynie na poprawę
jakości podejmowanych decyzji. W związku z tym, współpraca będzie zajmować
istotne miejsce w długofalowym procesie zarządzania ze względu na rolę oraz znaczenie dla rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Wtedy też konsultacje staną się
rozwiązaniem, które będzie satysfakcjonowało obie strony. Warto nadmienić, iż dialog
ma pomóc władzy lokalnej lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, a jednocześnie
pozwala obywatelowi pozbyć się uczucia wykluczenia z udziału w ważnych społecznie
aspektów życia społecznego, jak gospodarczego, politycznego czy kulturowego. Należy
wyrazić nadzieję, że powyższa publikacja będzie stanowiła punkt wyjścia do dalszej
dyskusji na temat komunikacji między władzą lokalną a mieszkańcami, ponieważ
jest to z pewnością problem wymagający szerszego potraktowania.
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Streszczenie
Konsultacje społeczne jako forma zaangażowania mieszkańców w decydowanie
o lokalnym życiu publicznymi
W artykule skoncentrowano się na konsultacjach społecznych, które umożliwiają
utrzymanie stałej więzi pomiędzy mieszkańcami a przedstawicielami władzy w celu
zapewnienia możliwości uczestnictwa w ważnych dla samorządu terytorialnego
sprawach.
Słowa kluczowe: konsultacje społeczne, władza lokalna, samorząd terytorialny.

Summary
Social consultations as a form of involvement of inhabitants in deciding on local
public life
The article focuses on social consultations that allow for a constant bond between
the inhabitants and the representatives of power in order ensure the possibility of
participation in important of local government matters.
Keywords: social consultations, local authorities, local government.
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Instytucja rejestru budowlanego
Natalia Piątek1

Wprowadzenie
Proces inwestycyjno-budowlany, który zmierza do powstania obiektu budowlanego
lub ich kompleksu nadal jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym, trudnym
do przejścia prowadzącym do licznych samowoli. Charakter uproszczony ma wyłącznie w przypadku niedużych obiektów budowlanych wznoszonych na potrzeby
własne inwestorów i tylko w przypadku spełnienia odpowiednich kryteriów. Proces
inwestycyjno-budowlany uważany jest za długotrwały i skomplikowany. W niektórych przypadkach liczony nawet w latach, wymuszony działaniami prawa i postawą
organów administracji, które je stosują. Podstawą instytucją reglamentacji prawnobudowlanej jest nadal decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę jednak
proponowana zmiana decyzji administracyjnej na instytucje rejestru budzi coraz
więcej kontrowersji.

Proces inwestycyjno-budowlany
Głównym powodem długotrwałego procesu inwestycyjno-budowlanego jest zbyt
duży luz decyzyjny i różnorodna interpretacja przepisów organów administracji
zbliżająca się wręcz do swobody uznania. Priorytetowym utrudnieniem procesu
inwestycyjno-budowlanego jest zatem brak klarownych, jasnych reguł jakimi kierują
się władze publiczne. Upowszechniane są one poprzez:
– zaniechania w zakresie planowania przestrzennego, brak planów zagospodarowania przestrzennego zmuszających inwestorów do występowania o decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź decyzje o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego,
–d
 ługotrwałość procedur wydawania aktów,
– niekonsekwentne i niejasne zasady ochrony gruntów rolnych przed zabudową
i procedury prowadzące do zwiększenia biurokracji,

1.	Mgr Natalia Piątek, doktorantka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły
Wyższej.
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– brak scaleń i podziałów nieruchomości wiążąca się z długoterminową i wieloetapową procedurą dzielenia i łączenia nieruchomości i brakiem konsekwentnego
definiowania działki inwestycyjnej,
– brak obiektywnego stosowania prawa poprzez zbyt duże zaangażowanie organów w zasadność realizacji planowanej inwestycji wiążące się z uznaniowym
wydawaniem decyzji,
– brak regulacji stanu prawnego wielu dróg,
– niepewność co do sposobu zinterpretowania przepisów przez organ administracji,
– niepewność co do terminu załatwienia sprawy,
– niepewność co do uzyskania decyzji administracyjnych,
– przewlekłość postępowania administracyjnego, spowodowana koniecznością
uzyskania opinii i uzgodnień,
– brak mechanizmów do szybkiego prowadzenia postępowań,
– zamówienia publiczne wydłużające proces,
– brak odpowiednich środków egzekwowania odpowiedzialności etycznej i zawodowej.
Zasadniczy kształt regulacji budowlanej w postaci pozwolenia na budowę, który został nadany rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 lutego
1928r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli uchował się w kolejnych ustawach
budowlanych z 1961 r. i 1974r. oraz został przejęty w ustawie z 7 lipca 1994r. pomimo
licznych zmian ustrojowych nadal stanowi podstawową instytucję reglamentacji
prawnobudowlanej. Powodem tego jest nieustanna praca nad kodeksem budowlanym, który kompleksowo i integralnie normował by proces inwestycyjno-budowlany,
gdyż „nagromadzone latami regulacje tworzą gąszcz przepisów, przez które z trudem
można się przedrzeć”2. Nadmierna regulacja i brak mechanizmów prorozwojowych
to główne zjawiska z jakimi mamy do czynienia w regulacji procesu3. Systemowa
reforma tego działu prawa dokonywana jest jednak tylko w stopniu fragmentarycznym, albowiem dokonane obecnie zmiany dotyczą jedynie budowy obiektów
o niskim stopniu stopniowalności nie oddziaływujące na tereny działek sąsiednich.
Zaproponowana zmiana likwidacji instytucji pozwolenia na budowę w niektórych
sprawach na rzecz instytucji rejestracji budowy oparta została na prawie własności,
które poprzez nowe rozwiązania powinny statuować zasadę wolności budowlanej.
2. Z. Niewiadomski, Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa 2009, s. 41.
3. Tamże, s. 13.
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Przez długie czasy w ustawodawstwie niedoceniane staje się w coraz większym stopniu
głównym aspektem wokół, którego powinien być budowany system prawny procesu
inwestycyjno-budowlanego.

Definicja rejestru
Słowo rejestr czy zarejestrowanie to z łac. regresta, regestorum wiążące się czynnościami dotyczącymi przeniesienia rzeczy – re i gerere. W niektórych interpretacjach
rejestr czy zarejestrowanie danej sprawy przedstawiany jest w znaczeniu prawnym
jako formalność zapisania wiadomości o konkretnym fakcie prawnym do ksiąg publicznych przyjętych dla tego celu przez prawo4 lub jako urzędowy wykaz5. W języku
potocznym to uporządkowany według jednego kryterium wykaz określonych przedmiotów bądź podmiotów6.
Możemy także zauważyć nieadekwatność ich definicji. Według J. Oleńskiego rejestr
administracyjny to „wykaz, lista, spis: podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), obiektów materialnych, procesów ekonomicznych lub technologicznych, zdarzeń społecznych,
ekonomicznych, technicznych, ekologicznych i in., których ewidencjonowanie jest
niezbędne organom administracji publicznej, jednostkom sektora publicznego bądź
innym jednostkom do realizacji ich funkcji publicznych, do czego są zobowiązane
z mocy prawa”7. Analizując natomiast ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne8, należy zauważyć, że rejestry określane są
mianem rejestru, ewidencji, wykazu, listy, spis albo innej formy ewidencji, służące do
realizacji zadań publicznych która jest prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych o czym mówi art. 3 pkt 5 ustawy. W polskim
prawodawstwie jednak ukształcił się zwyczaj wyodrębniania rejestru od pozostałych
pojęć. Głównym tego powodem był zakres kontroli, jaką organ prowadzący rejestry
4. T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 20.
5. G. Beniek, Przedsiębiorstwa państwowe. Przepisy i komentarz, Warszawa 1997, s. 47.
6.	R. Wojciechowski, Model administracji rejestrów publicznych. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie, (24) 2013, Nr 97, s. 258.
7.	J. Oleński, Prezentacja: rejestry administracyjne i systemy katastralne w infrastrukturze informacyjnej
państwa, Wisła-Malinka, 7-9 września 2005.
8.	Ustawa z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 570.
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ma w stosunku do informacji jakie są przedstawiane przez osoby uprawnione do
ich prowadzenia.

Budowa systemu – rys historyczny
Pierwszy elektroniczny system RWD zaczął funkcjonować na poziomie województw
od 1 lutego 2007 r. Został on rozszerzony o poziom powiatów i jako system RWD-2 od
1 stycznia 2103 r. zaczął działać w organach architektoniczno-budowlanych w całym
kraju. Znowelizowanie art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokonane ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. Prawa budowlanego, doprowadził do kolejnej
rozbudowy systemu rejestrowego i jako system RWDZ obowiązuje od 1 stycznia 2016r
zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. Obecnie obowiązujący
system został rozbudowany o dodatkowy zakres danych zgodnie z art. 82b ust 3a
ustawy. Został także wprowadzony nowy podsystem zwany rejestrem zgłoszeń „RZ”
w zakresie ustalonym w art. 82b ust. 4, dotyczący rejestru budowy wolno stojących
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści
się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno
stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Dodatkowo zgodnie z art. 82b
ust. 7 ustawy dane zawarte w systemie RWDZ, za wyjątkiem niektórych informacji
zastrzeżonych, są jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sposób prowadzenia rejestru budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
Prawa budowlanego reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa9.
Zgodnie z art.30a Prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach dotyczących zgłoszenia o których mowa wart.29 ust. 1 pkt. 1a,
2b i 19a ma obowiązek zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji
o dokonanym zgłoszeniu. Dane te umieszczane są na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni i dotyczą:
9.	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a
ustawy – Prawo budowlane, Dz. U. z 10 marca 2016, poz. 306.
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– doręczenia zgłoszenia – informacji na temat zgłoszenia obejmującą imię, nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres i opis planowanej inwestycji
– wniesienia sprzeciwu - organ ma obowiązek umieścić informacje o dacie jego
wniesienia jeśli takie nastąpi
– upływu terminu – zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem zamierzenia
budowlanego, organ od dnia doręczenia zgłoszenia w terminie 21 dni może
wnieść sprzeciw a po jego upływie umieszcza informacje o braku wniesienia
sprzeciwu. Sam sprzeciw wydawany jest w formie decyzji administracyjnej.
Instytucja rejestracji budowy pod względem materialnym jak i procesowym
upodabnia się do zgłoszenia robót budowlanych z art. 30 Prawa budowlanego
w postaci przyjęcia zgłoszenia budowy przez określony organ administracji.
Zarówno przyjęcie zgłoszenia, jak i rejestracja budowy skutkuje milczącą zgodą
lub wniesieniem sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej w terminie 21 dni.
Podstawowym celem powstania rejestrów było nadzorowanie przez organ wyższego
stopnia terminowości wydawanych pozwoleń na budowę. Zgodnie z art. 35 kodeksu
postepowania administracyjnego terminy na załatwienie sprawy to: niezwłocznie, jeden miesiąc dla spraw wymagających postepowania wyjaśniającego oraz dwa miesiące
dla spraw szczególnie skomplikowanych. Ustawa Prawo budowlane natomiast zgodnie
z art. 35 ust. 6 pkt. 1 i 2 przewiduje termin 45 dni na załatwienie spraw związanych z inwestycją kolejową i 65 dni dla pozostałych inwestycji. W przypadku nie dotrzymania
terminowości organ wyższego stopnia może nałożyć karę w wysokości 500 zł za każdy
dzień zwłoki zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 2. Zatem system RWD został zbudowany
tak, aby organy administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia mogły
zostać w szybki i łatwy sposób skontrolowane przez organ wyższego stopnia co do
terminu wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę. W systemie tym były publikowane wyłącznie dane dotyczące wniosków o pozwoleniu na budowę oraz decyzji,
nie były one zarazem dostępne publicznie, gdyż konstrukcja systemu, jak i przepisy
prawne na to nie pozwalały. Nie został on dostosowany do publikowania informacji
w nim zamieszczonych na użytek publiczny, gdyż jego powstanie wiązało się jedynie
z konkretnym celem terminowości wydawanych pozwoleń na budowę. Nowelizacja
ustawy Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015 r. doprowadziła do konieczności rozbudowy systemu RWD o nowy podsystem-rejestr zgłoszeń budowy zwany RZ. Nowa
wersja systemu zwana dalej „systemem RWDZ” została poszerzona także o podsystem
publikacji danych i zintegrowana z systemem Geoportal. Integracja miedzy tymi
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systemami polega na zapewnieniu wskazania lokalizacji objętej inwestycja na mapie.
System służy gromadzeniu danych dotyczących wniosków o pozwoleniu na budowę,
decyzji o pozwoleniu na budowę a także danych dotyczących zgłoszeń budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego. Rozbudowa systemu
o podsystem obsługujący rejestr zgłoszeń budowy stanowi integralna część systemu
RWDZ. Rozbudowane zostały także formularze zawierające informacje o których
mowa w art. 82b prawa budowlanego, jak również podsystem wyszukiwania danych
w nim zawartych. System daje możliwość wyszukiwania danych poprzez wprowadzanie określonych kryteriów wyszukiwania. Rozbudowa systemu o rejestr zgłoszeń
budów, system publikacji danych w wyszukiwarce publicznej związany jest nadal
z kontrolowaniem terminowości załatwiania spraw przez organy niższego szczebla.
Jego celem jest rejestracja danych przez uprawnionych użytkowników dotyczących
zgłoszeń budowy, które są przechowywane w centralnych bazach GUNB. System
pracuje na bazie internetowej przeglądarki za pośrednictwem formularzy, które są
uzupełniane przez pracowników starostw, urzędów wojewódzkich, delegatur i GUNB.
Dostęp do systemu jest parametryzowany przez system uprawnień i ról, gdzie główna
zasada jest hierarchiczność zarządzania danymi. Oznacza to, że dostęp do danych
zamieszczonych w rejestrach przeznaczony jest dla konkretnych uprawnionych
użytkowników. Pracownicy GUNB mają dostęp do wszystkich danych jakie zostały
zarejestrowane przez użytkowników systemu. Pracownicy urzędów wojewódzkich
i ich delegatur mają dostęp do danych rejestrowanych w obrębie swojego urzędu
i starostw z terenu odpowiedniego województwa, natomiast pracownicy starostw
posiadają dostęp jedynie do danych zarejestrowanych w obrębie swojego starostwa.
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Klasy uprawnień

Powstały system RZ jest ścisłe tożsamy z systemem RWD, gdyż tworząc całość RWDZ.
Powstanie nowego systemu RWDZ wymagało odpowiedniej modyfikacji i rozbudowy
istniejącego już systemu RWD celem możliwości wyszukiwania danych dotyczących
zarówno zgłoszeń budowy, jak i wydanych decyzji do wniosku o pozwoleniu na
budowę.
System RWDZ powstał w oparciu o wymogi rozporządzenia MSWiA10 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Serwer główny, który mieści się
w GUNB posiada własne Centrum Certyfikacji, który generuje certyfikat dla serwera
i wszystkich użytkowników systemu. Komputery są zabezpieczane przed dostępem
10.	Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz.U. 2004,
nr 100, poz. 1024.
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osób niepowołanych poprzez uwierzytelnienie na podstawie certyfikatu, loginu i hasła,
które musi być zgodne z rozporządzeniem MSWiA. Transmisja danych odbywa się
za pośrednictwem kanału SSL, który szyfruje dane pomiędzy klientem a serwerem
w celu nie odczytania danych przez osoby trzecie. Certyfikat SSL serwera i certyfikat
SSL klienta wraz z hasłem klienta jest przekazywany przez odpowiedniego administratora systemu RWDZ. Budowa zintegrowanego systemu certyfikacji w systemie
RWDZ wykonana została poprzez wygenerowanie certyfikatów dla poszczególnych
użytkowników, dzięki którym mają zapewniony dostęp do systemu zarówno RWD
jak i RZ. Drugim stopniem uwierzytelnienia jest login i hasło, którego zmiana musi
następować nie rzadziej niż co 30 dni. Autoryzowanie w systemie odbywa się więc na
podstawie certyfikatu, loginu i hasła. Każdy użytkownik systemu ma wygenerowany
swój certyfikat, który zawiera takie dane jak: klucz publiczny właściciela certyfikatu,
nazwa zwyczajowa, nazwa organu, zakres stosowania, okres ważności oraz informacje
o wystawcy. Dostęp do poszczególnych rejestrów jest realizowany z wykorzystaniem
systemu uprawnień i ról. System RWDZ umożliwia odpowiednim administratorom
przydzielanie i edytowanie uprawnień w określonym rejestrze.

Uprawnienia i role w systemie RWDZ
Dostęp do systemu RWDZ odbywa się poprzez indywidualne uprawnieninia użytkownika. Uprawniania te wynikają z przydzielonych przez poszczególnych administratorów ról a wraz z nimi uprawnień do wykonywania określonych funkcji w systemie,
które mogą być edytowane.
Dane wyszukiwane z systemu dotyczą zarówno danych z rejestru zgłoszeń budowy (RZ) jak i danych z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i pozwoleń na
budowę (RWD). Dane wprowadzane są przez organy administracji architektoniczno-budowlanej na bieżąco i przesyłane droga elektroniczną do organu wyższego
stopnia. Replikacja danych następuje codziennie, wprowadzane dane są udostępniane
publicznie w dniu kolejnym co dodatkowo świadczy o możliwości płynnego pobrania
informacji z systemu. Zgodnie z art. 82b ust.7 ustawy Prawo budowlane informacje
te są jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
GUNB, dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych.
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Mechanizm wyszukiwania
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane jaka została dokonana przepisami
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. został upubliczniony rejestr poprzez
utworzenie internetowego serwisu informatycznego. Omawiany rejestr do tego czasu
był tylko dostępny dla organów administracji architektoniczno-budowlanej a po opracowanym projekcie i jego modyfikacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego
został upubliczniony dostęp do danych z rejestru dotyczących rejestru zgłoszeń a także
rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestr ten
został zintegrowany z systemem Geoportal. Głównym celem projektu było wybudowanie
internetowego systemu dostępu do danych dotyczących inwestycji budowlanych, stworzenie internetowego systemu informacyjnego GUNB a także podniesienie kompetencji
pracowników organów architektoniczno-budowlanych zajmujących się prowadzeniem
rejestrów. Zapewnia on, dzięki temu możliwość wyszukiwania danych i pokazywania
konkretnej lokalizacji na mapie, określanych na podstawie danych dotyczących adresu
i nr działek. Dane adresowe pozwalają na bezpośrednie wskazanie lokalizacji określonej
inwestycji na mapie poprzez wyróżnienie obszaru na jakim została zaprojektowana.
Prezentacja odbywa się w formie graficznej na podstawie map z zasobów Geoportalu poprzez wyświetlenie wszystkich jawnych danych dotyczących określonego postepowania.
Zakres danych dotyczących zgłoszeń o których mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b
i 19a Prawa budowlanego są przedstawiane poprzez wprowadzenie parametrów
wyszukiwania pobieranych z rejestru zgłoszeń w sprawach dotyczących zgłoszeń
i z rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie na które została
wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Kryteria wyszukiwania11 dzielą się na
rodzaj wyszukiwania gdzie wyróżniamy:
– wyszukiwanie pozwoleń na budowę
– wyszukiwanie zgłoszeń zamierzenia budowlanego
Wyszukiwarka stanowi zintegrowany system wyszukiwania zgłoszeń, wniosków
i decyzji o pozwoleniu na budowę. Odmienne kategorie wyszukiwania znajdują się
jedynie w dziale Informacji o dokumencie, a dotyczą typu dokumentu (odpowiednio
rejestr zgłoszeń bądź rejestr wniosków i decyzji) oraz numeru ewidencyjnego (odpowiednio numer ewidencyjny zgłoszenia bądź numer ewidencyjny wniosku) pozostały
kompleks kategorii wyszukiwania pozostaje w takiej samej formie.
11.	Opracowanie własne na podstawie wyszukiwarki RWDZ zamieszczonej na stronie GUNB, http://
wyszukiwarka.gunb.gov.pl/, dostęp: 15.10.2017 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyszukiwarki publicznej na stronie GUNB http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/ [15.10.2017 r.]
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Utrwalenie informacji o ustalonym fakcie prawnym ma z jednej strony zapewnić
władzom publicznym kontrolę nad określoną sferą, z drugiej wyświadczenie publicznej
usługi takiej, jak np. gwarancja bezpieczeństwa obrotu12. Rejestry służą jawności życia
społecznego i urzeczywistnieniu zasady demokratycznego państwa prawnego i innych
wartości fundamentalnych konstytucji13. Rodzi się nam pytanie jaką rolę pełni rejestr
budowlany? Czy tylko informacyjną, gdyż podstawą jego wpisu jest nadal decyzja
administracyjna za wyjątkiem obiektów objętych zgłoszeniem z projektem budowlanym. Wprowadzona regulacja prawna przedstawiająca rejestracje budowy w istocie
przyjęcia zgłoszenia budowy przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
pozostaje wątpliwym i dyskusyjnym zagadnieniem w kwestii stosowania przepisów
kodeksu postepowania administracyjnego. W administracji funkcjonuje nierozstrzygnięte pytanie, czy zgłoszenie zrealizowane przez inwestora prowadzi do wszczęcia
postepowania administracyjnego, co wiąże się z kolei pytaniem czy do dokonanego
zgłoszenia mają zastosowanie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.
W literaturze, jak i w orzecznictwie możemy odnaleźć różne poglądy na ten temat.

Zakończenie
Rola i miejsce administracji powinna ulec zmianie w procesie budowlanym. Administracja powinna zaniechać stanowienia o prawach i obowiązkach inwestorów14.
Zdaniem K. Ziemskiego „racjonalny prawodawca w państwie prawa powinien na
gruncie systemu wartości chronionych przez to państwo dążyć do stosowania środków
pozwalających na osiągnięcie celów w sposób społecznie efektywny, a jednocześnie
możliwie najmniej dolegliwy dla jednostki. Przy takim założeniu, próba sformułowania wniosków pod adresem prawodawcy prowadzić powinna do ograniczenia
dopuszczalności stosowania aktu administracyjnego wyłącznie do niezbędnego minimum, ponieważ jest to środek władczy, a więc odbierany przez jednostki jako dolegliwy”15. Podzielając powyższe zdanie należy jednak podkreślić, że zastępowanie aktu
administracyjnego formami alternatywnymi, zwiększającymi efektywność procesu
budowlanego musi zapewniać odpowiedni poziom ochrony interesów.
12.	K. Nowakowski, Prace przygotowawcze do prawa o rejestrze firmowym, Sekretarz Komitetu Projektodawczego, Cz. 2, Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, Warszawa 1897, s. 10.
13. R. Wojciechowski, Model…,s. 269.
14. Z. Niewiadomski, Prawna …, s. 41.
15.	K. Ziemski, Alternatywy dla aktu administracyjnego, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu
prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i postępowania Administracyjnego,
Zakopane 24-26 września 2006 r., Warszawa 2007, s. 415.
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Streszczenie
Instytucja rejestru budowlanego
Artykuł przedstawia instytucje rejestru budowlanego, jego budowę i funkcjonowanie.
Nadmierna regulacja, brak mechanizmów prorozwojowych oraz systemowe reformy
dokonywane tylko w stopniu fragmentarycznym stają się powodem nieustannej pracy
nad kodeksem budowalnym. Rejestr przez długie czasy w ustawodawstwie niedoceniany staje się w coraz większym stopniu głównym aspektem wokół, którego mógłby
być budowany system prawny procesu inwestycyjno-budowlanego.
Słowa kluczowe: rejestr, system, inwestycja, budowa.

Summary
Register building institution
The article presents the institutions of the building register, itsconstruction and functioning. Excessive regulation, lack of pro-development mechanisms, and systemic
reforms that are only fragmented are the reason for the continued work on the code
of conduct. The registry for a long time in legislation underestimated becomes increasingly an important aspect around which the legal system of the investment and
construction process could be built.
Keywords: register, system, investment, building.
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Status prawny notariusza w polskim systemie
prawa
Emilia Szczęsna1

Wprowadzenie
Status prawny notariusza jest złożony, albowiem łączy w sobie pojęcie osoby zaufania
publicznego, funkcjonariusza i osoby wykonującej wolny zawód, co w odniesieniu do
obowiązującego prawa przysparza nie mało kłopotów w usytuowaniu pozycji notariusza w porządku prawnym. W literaturze przedmiotu napotyka się rozważania nad
notariatem, jako odrębną postacią władzy publicznej. Autorzy podejmują wyzwanie
odpowiedzi m. in. na takie pytania: czy notariusz to ktoś więcej niż osoba zaufania
publicznego? Czy jest on pracodawcą będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej? Padają również pytania odnośnie do
różnych innych funkcji, które nie są w sposób jednoznaczny określone w przepisach
prawa. Mimo braku niektórych regulacji nikt nie kwestionuje zadań publicznych
jakie notariat realizuje. W obowiązującym stanie prawnym instytucja notariatu jest
konieczna do zachowania odpowiedniej formy przy dokonaniu czynności, która ma
wywołać określony skutek prawny. Współcześnie notariusz nie jest już tylko niezbędny do dokumentowania zdarzeń o określonej doniosłości prawnej, ale funkcjonując
w zorganizowanych strukturach, tworzy istotną część polskiego porządku prawnego2.
Zmiany ustawodawcze ostatnich lat poszerzyły zbiór czynności notarialnych o elementy orzecznicze, co powoduje że notariusz jest „aktywnym” uczestnikiem wymiaru
sprawiedliwości stosującym tzw. prewencję jurysdykcyjną. Oznacza to, że instytucja
notariatu jest obowiązana do rozstrzygania spraw niewymagających sporu o prawo.
Mimo, iż dokumenty będące owocem czynności notarialnych nie mają mocy urzędowej orzeczeń sądowych, to jednak ich cecha legalności spełnia funkcje urzędowe decyzji mającej wpływ na stosunki majątkowe stron i bezpieczeństwo prawne państwa3.

1. Mgr Emilia Szczęsna, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. Por. W. Boć, Status prawny notariusza, Wrocław 2010, s. 19-20.
3. Por. A. Oleszko, Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2015, s. 17.
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Status konstytucyjnoprawny notariusza
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.4, jako jedna z nielicznych w Europie zawiera regulacje odnoszące się wprost do zawodów zaufania
publicznego (zwykle ta kwestia jest regulowana przez ustawy zwykłe). Pojawienie
się w ustawie zasadniczej takich norm wskazuje, że są to zawody będące instytucją
prawa konstytucyjnego5. Ponieważ podstawy całego systemu prawnego, a także jego
wartości są zawarte w Konstytucji, ma ona istotne znaczenie również dla statusu
notariatu jako instytucji zaufania publicznego.
Tło historyczne powstawania instytucji notariatu nawiązuje do następujących po
sobie zmian ustrojowo-politycznych i ich wpływu m. in. na istnienie samorządu notarialnego. Warto zwrócić uwagę na okres w dziejach Polski kiedy to owy samorząd
istniał, a także na czas kiedy samorząd był znoszony przez władze. Współcześnie
w Preambule naszej Konstytucji ustawodawca dostrzega szczególną rolę samorządów zawodów zaufania publicznego w kształtowaniu zasad ogólnych regulujących
ustrój naszego państwa. Art. 7 Konstytucji RP stanowi, że samorządy reprezentujące
zawody zaufania publicznego działają na rzecz dobra ogółu obywateli naszego państwa i czuwają nad przestrzeganiem przez organy władz zasady legalizmu. Metody
działania, cel oraz zasady funkcjonowania notariatu są wyznaczane przez naczelną
regułę państwa prawa jaką jest zasada demokratycznego państwa prawnego, która
nie tylko nadaje prawa ale również jest gwarantem ich ochrony. Kolejnym wyrazem
obowiązku poszanowania zasady samorządności zawodowej jest art. 17, który jest rozumiany jako konstytucyjne „upoważnienie” do tworzenia samorządów zawodowych,
które reprezentują zawody zaufania publicznego, a więc również instytucję notariatu.
Sfera działania notariatu podlega konstytucyjnym standardom ochrony praw i wolności. Analizując literaturę przedmiotu można zauważyć, że państwu prawa przypisuje
się dwa najważniejsze zadania, tzn. poszanowanie praw i wolności obywateli oraz
poszanowanie prymatu prawa, oznaczającego pierwszeństwo reguł prawnych nad
innymi regułami postępowania, które dopuszcza wpływ reguł moralnych, etycznych,
czy ekonomicznych6.

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
5.	Por. A. Trubalski, Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie samorządu radców
prawnych. Perspektywa konstytucyjnoprawna, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 21, s. 223-224.
6. Por. A. Błaś, [w:] W. Boć, Status prawny…, Wrocław 2010, s. 23.
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W Konstytucji RP odnajdujemy normy mające zastosowanie do przedstawianej
instytucji, ale nie ma w niej regulacji odnoszących się bezpośrednio do notariatu,
co oznacza, że ochrona praw majątkowych opiera się na „gwarancji praworządności
formalnej”7. Zasada legalizmu jest zabezpieczeniem interesów i praw osób związanych
w sposób pośredni, bądź bezpośredni z prowadzonymi przez rejenta czynnościami. Rozdział I Konstytucji RP w art. 20 i 21 gwarantuje ochronę własności i prawo
dziedziczenia, co urzeczywistniają działania prawodawcze oraz faktyczne czynności
organów państwa, których celem jest ochrona dóbr i własności danej osoby8.
Z konstytucyjnoprawnego punktu widzenia statusu notariusza ważny jest również art. 47 stanowiący, że „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego,
rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”,
co w odniesieniu do omawianego zawodu wskazuje m. in. na ochronę tajemnicy
danych dotyczących sytuacji majątkowej obywatela9, czy też autonomii informacyjnej
oznaczającej pozostawienia każdej osobie swobody w określeniu sfery dostępności dla
innych wiedzy o sobie10. Podchodząc do omawianej problematyki w sposób przedmiotowy należy zaznaczyć, że zarówno preambuła, jak i art. 25 ust 3 i art. 82 nawiązują
do Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego obejmującego ugruntowane wartości
będące „realnymi elementami intelektualnymi, organizacyjnymi i funkcjonalnymi
[…]. Są to elementy, które w zbiorowym korzystaniu z urządzeń państwowych, publicznych i społecznych zapewniają obywatelom pewność, bezpieczeństwo i ochronę
ich majątku, zdrowia, bezpieczeństwa i stabilności sytuacji prawnych […]”11.

Status notariusza na gruncie prawa notarialnego
Podstawowym źródłem prawa notarialnego (zaraz po Konstytucji RP) jest ustawa z dnia
14 lutego 1991 Prawo o notariacie12 (dalej u.o.n). Na podstawie tego aktu został powołany samorząd notarialny, obejmujący izby notarialne oraz Krajową Radę Notarialną
(art. 26 §1 – 41a §1). Po drugiej połowie 2014 r. Prawo o notariacie było nowelizowane
siedem razy, gdzie zmianom ulegały przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 września
7. W. Boć, Status prawny…, s. 23.
8. Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. akt. K 23/98.
9. Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K 21/96.
10. Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r., sygn. akt SK 40/02.
11. W. Boć, Status prawny…, s. 31.
12. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. 1991 r., Nr 22 poz. 91.
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2013 r. Kodeks postępowania karnego13 (z mocą od dnia 1 lipca 2015 r.), w ustawie z dnia
24 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego14 (z mocą od dnia
17 sierpnia 2015 r.), w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie
hipotecznym15 (z mocą od dnia 15 grudnia 2014 r.), a także w ustawie z dnia 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne16 i ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw17 (z mocą od dnia 10 lipca 2015 r.).
Wprowadzone zmiany przyczyniły się do zwiększenia przedsiębiorczości kancelarii
notarialnych, która wyraża się w możliwości zatrudnienia zastępcy notariusza działającego na mocy upoważnienia, bez ograniczenia go do poszczególnych rodzajów czynności. Ponadto status notariusza na gruncie ustawodawstwa uległ zmianie w zakresie
rezygnacji z asesora notarialnego dając możliwość powołania na notariusza kandydata
po zdanym egzaminie18. Zmiany wprowadzone w latach 2013-2015 wzmocniły status prawny notariusza w zakresie stosowania prawa, jako osoby wykonującej funkcje
publiczne i nosiciela władzy publicznej, ale jak podkreśla literatura przedmiotu – nie
organu władzy publicznej. Notariusz w postępowaniu notarialnym doprowadza do
dokonania określonej czynności notarialnej zgodnie z prawem. Współczesne nowelizacje dodające nowe rodzaje czynności notarialnych nie tylko rozszerzyły kompetencje
notariusza w zakresie obrotu cywilnoprawnego, ale również nałożyły nowe obowiązki
odnoszące się do zasady legalizmu postępowania notarialnego. Na gruncie ustawodawstwa zwykłego notariusz jest obowiązany zachowywać proporcje w sprawowaniu funkcji
sądowych w odniesieniu do postępowania spadkowego. Granicę powinien wyznaczać
element braku sporu o prawo oraz czujność notariusza w tych sytuacjach, w których
strony nie są pewne swoich decyzji przy dokonywanych czynnościach notarialnych.
Notariusz sprawując funkcje sądowe ma obowiązek przestrzegania jednej z podstawowych zasad procesowych, tj. zasadę kontradyktoryjności.
13. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 2013 r. poz. 1247.
14.	Ustawa z dnia 24 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964 r.,
Nr 9 poz. 59.
15.	Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, Dz. U. 2014 r., poz.
1585.
16. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. 2015 r., poz. 978.
17.	Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
Dz. U. 2015 r., poz. 1224.
18.	Por. A. Oleszko, R. Pastuszko, Prawo o notariacie, kodeks etyki zawodowej notariusza, księgi wieczyste, postępowanie wieczysto księgowe, Warszawa 2016, s. 19.
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Pośród zawodów prawniczych, tylko „prawo o notariacie nie przesądziło statusu
prawnego notariusza posługując się w stosunku do pojęcia funkcjonariusza publicznego alternatywnym pojęciem osoby zaufania publicznego”19. Różnicę można wykazać
na przykładzie zawodu komornika, który jest uznawany za funkcjonariusza publicznego, zaś notariuszowi nadano status osoby zaufania publicznego. Polski ustawodawca
połączył zawód notariusza z „przymiotem” osoby zaufania publicznego. To oznacza, że
urząd notariusza jest związany z jego osobą, a nie z przymiotem władzy państwowej,
która jest służbowo podporządkowana20.
Jak stanowi art. 2 §1 u.o.n. art. 2. notariusz w zakresie swoich uprawnień działa
jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wykonywanie wolnego zawodu, w ramach którego świadczy
się usługi prawnicze zakłada, że dany zawód jest wykonywany przez osobę prywatną,
zatem notariusz jest klasyfikowany jako prywatna osoba zaufania, której powierzono
funkcję ochrony prawnej. Należy jednak podkreślić, że kwalifikacja danego zawodu
prawniczego należącego do ochrony prawnej nie oznacza takiego samego statusu
dla wszystkich. Status publiczny notariusza odróżnia go od innych zawodów świadczących usługi prawnicze przez to, że nie jest on organem obsługi prawnej charakterystycznej dla adwokata, gdzie występuje stosunek zobowiązaniowy. Notariusz jako
osoba zaufania publicznego realizuje swoje funkcje jurysdykcji prewencyjnej w celu
eliminowania lub ograniczania ryzyka przyszłego sporu przed sądem. Wykonuje on
zawód, do którego przypisane są zadania o szczególnym charakterze i szczególnej
doniosłości z punktu widzenia zadań publicznych i troski o publiczny interes. Obsługa potrzeb prawniczych stron wymaga odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
przestrzegania tajemnicy (art. 18 u.o.n) i określonych zasad etycznych21. Omawiając
status notariusza na gruncie prawa należy wspomnieć, że rozdział 5 u.o.n. reguluje
m. in. kwestie związane z odpowiedzialnością notariusza za szkodę wyrządzoną przy
dokonywaniu czynności notarialnych. Aby można było pociągnąć notariusza do odpowiedzialności za szkody, strona musi doznać uszczerbku majątkowego. Notariusz
na mocy obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność cywilną, dyscyplinarną
oraz karną.

19. A. Oleszko, Prawo o notariacie, Kluczborg – Lublin 2008, s. 83.
20. Por. tamże, s. 85.
21. Por. J. Jacyszyn, Piecza i nadzór nad notariuszami, „Rejent” 2003, nr 1, s. 142.
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Status prawnokarny notariusza
Wykonywanie funkcji publicznych przez notariusza nie odbywa się w taki sam sposób
jak funkcjonariuszy publicznych. Przyjmuje się, że obowiązki notarialne, tj. zakaz
sporządzania czynności niezgodnych z prawem, obowiązek dokonywania czynności
w taki sposób, aby zabezpieczał interes stron oraz dokonywanie czynności w sposób
staranny i bezstronny, są gwarantem obrotu prawnego, nie mniej notariusz wypełnia
je we własnej kancelarii, gdzie sam jest pracodawcą i przede wszystkim zalicza się go
do grupy wolnych zawodów, w ramach których działa na własną odpowiedzialność
i własny rachunek22.
Prywatny charakter działalności notarialnej i jednoczesne funkcjonowanie jako
podmiot prawa publicznego oraz osoba zaufania publicznego powodują, że istnieją
dwa nurty myślowe odnoszące się do statusu prawnokarnego notariusza. Z jednej
strony w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny23 (dalej k.k.) w art. 115§13
pkt 3 ustawodawca wymienia notariusza jako funkcjonariusza publicznego, ale prawo
o notariacie stanowi, że notariusz w zakresie swoich uprawnień, jako osoba zaufania
publicznego korzysta jedynie z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym (art. 2§1 u.o.n.), a to według niektórych autorów należy uznawać, że nim nie
jest, czego dowodzi np. A. Redelbach uznając, że notariusz nie może ponosić odpowiedzialności karnoprawnej na podstawie definicji ustawowej funkcjonariusza
publicznego24. W opozycji do tego stanowiska staje Z. Kwiatkowski, który twierdzi,
że wspomniany art. 2§1 u.o.n jest przepisem szczególnym do art. 115§13 pkt 3 k.k.,
a to oznacza, że prawo karne będzie dotyczyło notariusza w takim samym zakresie
jak funkcjonariuszy publicznych25.
Analizując argumenty „za” i „przeciw” ujęte w literaturze przedmiotu trudno nie
zgodzić się z poglądem, że z punktu widzenia prawa karnego notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, a to pociąga go do odpowiedzialności karnej za przestępstwa

22.	Zob. K. Ziemski, Glosa do wyroku NSA z dnia 16 lutego 1994, II SA 1297/93, „Rejent” 1994, nr
12, s. 109.
23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553.
24.	Zob. A. Redelbach, Konieczność i kierunki zmian ustawy – Prawo o notariacie, „Rejent” 2003, nr
3, s. 19.
25.	Zob. Z. Kwiatkowski, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny w świetle nowego prawa o notariacie,
„Przegląd Sądowy” 1993, nr 3, s. 21.
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popełnione przez niego lub za przestępstwa popełnione w odniesieniu do jego osoby
(art. 222-224, 226-229, 231§1, 246, 247§3, 265§3, 266§2, 271 k.k.).
W przypadku funkcjonariuszy publicznych najczęstszym zarzutem popełnienia
przestępstwa jest fałsz intelektualny (art. 271§1 k.k.), co w przypadku notariusza
oznacza poświadczenie nieprawdy np. w akcie notarialnym i poświadczeniu notarialnym. Na tej właśnie podstawie przyjmuje się, że skoro notariusz stwierdza urzędowo wiarygodność dokumentu, to poświadczenie nieprawdy, które szkodzi obrotowi
prawnemu jest uznawane za czyn zabroniony. Czym innym natomiast jest sytuacja,
w której strony zawierają pozorną umowę „wyłudzając” od notariusza poświadczenie
nieprawdy. W przypadku pozorności umowy mamy do czynienia z sankcją wynikającą
nie z prawa karnego, lecz prawa cywilnego, które taką czynność uznaje za nieważną
(zob. art. 83 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny26). Notariusz w ramach
swoich obowiązków nie ma „narzędzi” umożliwiających sprawdzenie, czy oświadczenia woli stron są prawdziwe, czy fałszywe, a mimo to oczekuje się od niego oceny
prawdziwości składanych oświadczeń i dokumentów27. Działanie notariusza polega
jedynie na poświadczeniu, że takie oświadczenia strony złożyły, co nie obejmuje ich
prawdziwości. Jeżeli okaże się, że oświadczenia były kłamliwe, to sankcje przewiduje
prawo cywilne, a nie karne.
Nie każde przewinienie zawodowe notariusza, które podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej wyczerpuje znamiona przestępstwa polegającego na przekraczaniu
swoich uprawnień lub na niedopełnieniu obowiązków, działając tym samym na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego, a które jest zagrożone pozbawieniem wolności
do lat 3 (art. 231§1 k.k.). Warto zauważyć, że niestaranność zawodowa notariusza
przejawiająca się w źle zastosowanym prawie nie jest równoznaczna z działaniem na
szkodę interesu prywatnego, co w praktyce wcale nie okazuje się takie oczywiste, albowiem zdarza się, iż prokuratorzy kwalifikują jako przestępstwo niedopełnienie przez
notariusza obowiązku udzielenia prawdziwej informacji danej stronie, czego skutkiem
było nieskuteczne przejście prawa i poniesienie przez stronę szkody majątkowej28.
Notariusz zostaje pociągnięty do odpowiedzialności na drodze karnej m in. za:
ujawnienie (umyślne bądź nieumyślne) tajemnicy państwowej (art. 265 k.k.), umyślnego niezachowania tajmenicy służbowej (art. 286 k.k), poświadczenia nieprawdy,
26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93.
27. Por. A. Oleszko, Prawo o..., s. 209.
28. Por. tamże, s. 215.
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tj. fałszerstwa intelektualnego (art. 271 k.k), zniszczenie tzw. niewygodnych dokumentów (art. 276 k.k), łapówkarstwo (art. 228, 229 k.k), wykonywanie zawodu po
utracie stanowiska notariusza (art. 277 k.k), czy też bezpodstawna odmowa zeznań
jako świadek (art. 239 k.k).

Status podatkowoprawny notariusza
Status notariusza jako płatnika ma charakter publicznoprawny. Notariusz będąc płatnikiem jest obowiązany do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacenia
go w określonym ustawowo terminie organowi podatkowemu. Zgodnie z art. 7 u.o.n.
notariusz jako płatnik pobiera podatki na podstawie odrębnych przepisów, do których
zalicza się ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług29, ustawę
z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych30 (dalej u.p.c.c.)
oraz ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn31. Podobnie jak
w odniesieniu do statusu konstytucyjnoprawnego, czy prawnokarnego notariusza,
tak i w kontekście statusu podatkowoprawnego mamy do czynienia z pojęciem osoby
zaufania publicznego, co do której strony czynności notarialnej mają zaufanie, że jej
działanie jest gwarantem stabilności prawa, również w zakresie prawa podatkowego32.
Notariusz podejmując decyzje jako płatnik ma za zadanie ocenić, czy dokonywana
czynność jest objęta podatkiem VAT, albowiem art. 2 ust. 4 pkt a i b u.p.c.c. stanowi,
że podatkowi od towarów i usług nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli jedna ze stron z tytułu danej czynności jest opodatkowana lub zwolniona z wyjątkami
wyszczególnionymi w tym przepisie z podatku VAT. Podatek od czynności cywilnoprawnej (dalej PCC) jest odprowadzany, gdy powstaje zobowiązanie podatkowe
wynikające z mocy ustawy w chwili zaistnienia zdarzenia, a więc w dniu sporządzenia aktu notarialnego. Jeżeli zdarzy się, że notariusz zamiast pobrać podatek od
czynności cywilnoprawnej pobierze podatek VAT, wtedy Urząd Skarbowy zwróci
podatnikowi pobrany podatek, a na notariusza nałoży odsetki od PCC naliczane od
dnia sporządzenia aktu. Notariusz nie może szukać usprawiedliwienia w nieznajomości przepisów prawa podatkowego, albowiem jako płatnik ma prawo wystąpić do
29. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535.
30.	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. 2007, Nr 68,
poz. 450.
31. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. 2004, Nr 142, poz. 1514.
32. Por. A. Oleszko, Prawo o... s. 217.
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organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawach indywidualnych.
W sytuacji, w której podatnik jest płatnikiem VAT lub podlega zwolnieniu z opłacania
tego podatku obowiązkiem notariusza jako płatnika jest ustalenie, czy faktycznie tak
jest (nie wystarczy samo oświadczenie podatnika).
Jak stanowi art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa33
(dalej o.p.) notariusz ponosi odpowiedzialność w trzech wypadkach: gdy nie pobrał od
podatnika należnego podatku, gdy pobrał podatek niższy niż stanowią przepisy oraz
gdy nie odprowadził podatku do właściwego organu podatkowego. Jeżeli notariusz
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków jako płatnik, organ podatkowy na mocy art.
8 o.p. przeprowadza postępowanie podatkowe, które kończy się decyzją o odpowiedzialności podatkowej, która określa wysokość należności z tytułu niedopełnionego
obowiązku. W sytuacji, w której notariusz pobiera podatek, ale nie odprowadza go do
właściwego organu podatkowego, to podmiotem odpowiedzialnym jest tylko on, ale
stronami postępowania jest i płatnik i podatnik, albowiem obie strony mają interes
faktyczny i prawny (art. 133, 134 o.p.).
Nie zawsze przy dokonywaniu czynności cywilnoprawnych notariusz będzie
płatnikiem (jest to zależne od rodzaju wybranej umowy), ale niewątpliwie ciąży na
nim obowiązek poinformowania stron, na której z nich spoczywa obowiązek zapłaty podatku. Ponadto notariusz w ramach obowiązku wyjaśniająco-doradczego
musi pouczyć strony o konsekwencjach podawania nieprawdy, zatajenia informacji
mających wpływ na określenie wysokości podatku i obowiązku opłaty ewentualnej
zaległości podatkowej. Notariusz ma za zadanie doradzić stronom jaką formę rozliczenia z fiskusem można przyjąć (w zależności od rodzaju umowy), z jednoczesnym
uchronieniem podatnika od postawienia mu zarzutu obchodzenia prawa podatkowego i bez wpływania na jego decyzję.

Podsumowanie
Zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawód notariusza jest zawodem
zaufania publicznego, co oznacza, że realizuje zadania o szczególnym charakterze
i doniosłości zarówno od strony interesu prywatnego jak i publicznego. Państwo powierzając notariuszowi do wykonywania określone zadania o charakterze publicznym34
33. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997 r., Nr 137 poz. 926.
34.	Nadanie notariuszowi przymiotu osoby zaufania publicznego jest wypełnieniem zasady numerus
clausus. Państwo wyposaża notariusza w pieczęć z godłem państwa i nadaje uprawnienia do
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nadaje mu tym samym odpowiedni status prawny oraz kompetencje. Ale notariusz
jest uznawany nie tylko za osobę zaufania publicznego, ale również za osobę pełniącą
funkcje pomocnicze wobec wymiaru sprawiedliwości35. Prawo o notariacie będące
podstawą dla obrotu cywilnoprawnego mimo licznych nowelizacji, opracowań, komentarzy, analiz i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ciągle boryka się z rozbieżnościami nawiązującymi do umiejscowienia notariatu w porządku prawnym. Nie ulega
wątpliwości, że status notariusza jest złożony, albowiem z jednej strony jawi się jako
organ pomocy prawnej, który pełni zadania publiczne, zaś z drugiej - jako podmiot
funkcjonujący na zasadach przedsiębiorcy w ramach wolnego zawodu. Podstawowym zadaniem, które notariusz realizuje jest ochrona praw majątkowych podmiotów
biorących udział w obrocie, a także osób, dla których czynności notarialne wywołują
skutki prawne, co w Prawie o notariacie jest ujęte jako „należyte zabezpieczenie praw
i słusznych interesów stron […]”36. Konstytucyjne odniesienia kształtujące status prawny notariatu wyposażają tę instytucję w narzędzia odpowiadające potrzebom społeczeństwa i państwa, a tym samym czynią ją odpowiedzialną za dwie wartości: dobro
wymiaru sprawiedliwości i dobro klienta, który powierza poufne informacje o sobie.

Streszczenie
Status prawny notariusza w polskim systemie prawa
Status prawny notariusza w polskim systemie prawa jest oparty na analizie Konstytucji
RP oraz przepisów prawa notarialnego stanowiących podstawę wykonywania zawodu
notariusza, jego odpowiedzialności prawno karnej i obowiązków jakie nakłada na niego
prawo podatkowe. Ustawodawca połączył zawód notariusza z „przymiotem” osoby
zaufania publicznego. To oznacza, że urząd notariusza jest związany z jego osobą, a nie
z przymiotem władzy państwowej. Współcześnie notariusz działając w zorganizowapobierania i odprowadzania danin publicznych. Zasada ta powoduje, że notariusz może być kontrolowany przez odpowiednie organy państwowe w zakresie prawidłowego realizowania swoich
zadań i podlega odpowiedzialności za uchybienia. Zasada numerus clausus istnieje w większości
państw europejskich należących do Międzynarodowej Unii Notariatu. Stosują ją Niemcy, Austria,
Francja, Belgia, Grecja, Włochy, Luksemburg, Hiszpania, Estonia, Czechy, Chorwacja, Węgry
i Słowacja. Nie jest jednak uregulowana przez polskie prawo o notariacie (zob. V. Tomala, Notariusz
i notariat w Europie, „Rejent” 2006, nr 5/181).
35.	Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.12.2003 r., K 49/01, Uchwała Sądu Najwyższego
z dnia 01.06.2007 r., III CZP 38/2007.
36. Art. 80§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. 2008, nr 189, poz. 1158.
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nych strukturach, tworzy istotną część polskiego porządku prawnego. Będąc płatnikiem jest obowiązany do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacenia go
w określonym ustawowo terminie organowi podatkowemu. Na mocy obowiązujących
przepisów ponosi odpowiedzialność cywilną, dyscyplinarną oraz karną.
Słowa kluczowe: status prawny, odpowiedzialność dyscyplinarna, osoba zaufania
publicznego, wolny zawód, podmiot prawa.

Summary
The legal status of notaries under Polish law
The legal status of notaries under Polish law is based on an analysis of Poland’s Constitution and the Notary Law constituting the basis for the performance of the profession
of notary, the notary’s legal and criminal liability as well as the duties imposed on
the notary by the Tax Law. The legislator combined the profession of notary with
the status of a person of public trust. This means that the profession of the notary
is related to his/her person and not the state authorities. Nowadays, a notary acting
in organized structures constitutes part of the Polish legal order. As a withholding
agent, he/she must calculate and collect tax from the taxpayer and pay it to the tax
authority in the statutory period. Under the applicable law, he/she bears civil, disciplinary and criminal liability.
Keywords: legal status, disciplinary liability, person of public trust, self-employed
professional, legal entity.
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Recenzja wydawnicza książki: Roman Pelczar,
Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji
w latach 1774-1873 (na przykładzie diecezji
przemyskiej), KTNiO, Ruthenus, Krosno 2017,
ss. 271
Kazimierz Szmyd1
Historia oświaty na ziemiach polskich w okresie rozbiorów (w tym w Galicji) nadal
należy do mocno zaniedbanych obszarów badań naukowych. Jest to tym dziwniejsze,
że naukowcy powszechnie doceniają jej wpływ na społeczny, gospodarczy i kulturalny
rozwój społeczeństwa oraz uznają, że działalność szkół w czasach niewoli odegrała
znaczącą rolę w rodzeniu się świadomości narodowej Polaków oraz Ukraińców. Niniejsze opracowanie wpisuje się w proces poznawania przeszłości oświaty na obszarze
Galicji. Dotyczy jednego z typów szkół elementarnych dla ludności plebejskiej, w tym
przypadku szkół trywialnych. Jednym z organizatorów takich szkół był Kościół greckokatolicki, a ich adresatami – głównie grekokatolicy (Rusini).
Konstruując książkę, Autor przyjął strukturę problemową. Taki układ umożliwił
zaprezentowanie pełnego spectrum zagadnień związanych z tematem w określonym,
klarownym i zwartym ciągu logicznym. Pod względem chronologicznym opracowanie
ukazuje tytułowe szkoły w całym okresie ich istnienia, tworząc tym samym całościową
syntezę ich dziejów.Obraz dziejów greckokatolickich szkół trywialnychzostał utrwalony w kilku rozdziałach, wyraźnie różniących się tematycznie. Każdy z nich posiada
wewnętrzną konstrukcję, która porządkuje prezentowane treści, co ułatwia korzystanie z książki.Zagadnienia zawarte w monografii zostały zredagowane w oparciu
o analizę opisową i porównawczą oraz prezentację materiału statystycznego.W sposobie prezentowania zgromadzonych informacji dominuje narracja i faktografia.
Pod względem objętości praca jest rozbudowana, co świadczy o wysiłku Autora,
aby ukazać analizowane zagadnienia w sposób jak najbardziej pełny i rzetelny. Jest
to o tyle ważne, że do tej pory tytułowy problem naukowy nie budził większego zainteresowania u badaczy polskich i ukraińskich. Była to jedna z przyczyn dla których
Autor postanowił, w oparciu o istniejący dorobek naukowy i własne badania,nakreślić
1. Prof. dr hab. Kazimierz Szmyd, Uniwersytet Rzeszowski.
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syntezę działalności unickich szkół trywialnych. Recenzowana praca jest pierwszą
w historiografii polskiej i ukraińskiej próbą ukazania tego problemu, opartą na tak
szerokiej bazie źródłowej. W książce Autor nie tylko usystematyzował i uporządkował rzeczy już znane z literatury historycznej. Co najważniejsze, wydobył z obfitych
i umiejętnie wykorzystanych źródeł, które do tej pory nie znajdowały się w szerszym
obiegu naukowym, informacje dotąd nieznane. Dzięki temu książka wypełnia lukę
odnośnie dziejów greckokatolickiego szkolnictwa elementarnego w Galicji w okresie
do autonomii.
Praca prezentuje wysoki poziom naukowy i stanowi interesujące kompendium
wiedzy o tytułowych szkołach. Rozprawa budzi zaufanie solidnością warsztatu badawczego jej Autora. Ustalenia uczynione przez R. Pelczara są rzetelne i przekonujące.
Autor z dużą swobodą posługuje się różnorodną terminologią historyczną.
Powyższe walory opracowania R. Pelczara skłaniają mnie do jednoznacznie pozytywnej opinii na temat recenzowanej książki. Równocześnie z całym przekonaniem
rekomenduję ją do druku, licząc przy tym, iż przyczyni się ona do lepszego i pełniejszego poznania szerokiego obszaru działań greckokatolickich szkół trywialnych
w Galicji oraz zobrazowania przemian zachodzących w ich funkcjonowaniu.

Recenzja książki: Richard Bolstad, Komunikacja
transformująca. Podręcznik metody
TransformingCommunication™ z ćwiczeniami,
METAmorfoza, Wrocław 2013, ss. 321
Alina Maria Basak1
Proces skutecznej komunikacji to przekazywanie informacji, z korzyścią i zrozumieniem dla wszystkich jego uczestników. To transakcja, w której obie zaangażowane
strony (zarówno nadawca komunikatu, jaki i jego odbiorca) muszą wziąć aktywny
udział, by doszło do prawdziwego porozumienia. Komunikowanie się jest aktywnością
powszechną, ale na tyle skomplikowaną, że poleganie na utartych przyzwyczajeniach
czy konwencjonalnych schematach prowadzi często do zakłóceń w komunikacji, a nie
do osiągnięcia porozumienia. Dość powszechnym zjawiskiem jest utrata pewnej
części informacji w procesie przekazywania ich od nadawcy do odbiorcy. Najbardziej
istotne przyczyny nieefektywnego komunikowania to: niepełne lub nieprzemyślane
treści komunikatu; niewłaściwy dobór słów, użycie specyficznych zwrotów, zrozumiałych jedynie dla wąskiej grupy odbiorców; niewłaściwy dobór środków przekazu,
utrudniający pełne zrozumienie treści komunikatu; relacje międzyludzkie, wpływające na niewłaściwie interpretowanie komunikatu przez odbiorcę z powodu jego
indywidualnego pola percepcji, osobistych uprzedzeń, czy negatywnego nastawienia
do nadawcy. Czynniki te można wyeliminować na tyle skutecznie, aby cieszyć się
efektami komunikacji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pomocnym
narzędziem może okazać się publikacja zatytułowana „Komunikacja transformująca.
Podręcznik metody TransformingCommunication™ z ćwiczeniami”. Autor książki
Richard Bolstad w sposób praktyczny prezentuje nowe podejście do komunikacji.
Strukturę niniejszej pracy tworzy karta tytułowa, spis treści, przedmowa do polskiego wydania, jedenaście rozdziałów ujętych w trzy części oraz indeks ćwiczeń i bibliografia. W strukturze widoczne jest logiczne uporządkowanie ujętych zagadnień.
Część pierwsza (ss. 9-114), zatytułowana Serce komunikacji, obejmuje cztery rozdziały:
Nawiązanie kontaktu; Po prostu stan umysłu; Kontekst komunikacji; Tworzenie rozwiązań. Autor podkreśla, że podstawową umiejętnością komunikacyjną, przydatną
1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
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szczególnie podczas poznawania ludzi jest umiejętność przedstawiania się, inicjowania i podtrzymywania rozmowy. Nawiązanie kontaktu powinno następować w taki
sposób, by natychmiast po przywitaniu się budować dobry kontakt i porozumienie.
Umiejętności komunikacyjne są szczególnie ważne w procesie budowania grupy, od
początku jej istnienia. Nie można pozostawić ludzi samym sobie, gdy nie mają poczucia przynależności, łączności z pozostałymi członkami grupy lub nie wiedzą, jakich
rezultatów mogą oczekiwać w wyniku spędzonego razem czasu. Funkcjonowanie
w miejscu pracy, współpraca w grupie zależą od stanu, w jakim znajduje się człowiek
w danym momencie. Stanami są m.in. pewność siebie, znudzenie, fascynacja, odprężenie, samouznanie, kreatywność. Czasami człowiek chciałby wywołać rzeczywistą
zmianę stanu, w jakim się znajduje. Może wtedy wykorzystać jeden z trzech sposobów:
wewnętrzne reprezentacje, fizjologię i kotwiczenie. Umiejętności komunikacyjne
wpływają korzystnie na relacje międzyludzkie. Jednak czasami pojawiają się problemy
i nie wszystko układa się pomyślnie. W takiej sytuacji istotne jest, aby rozpoznać „kto
ma problem”, gdyż można wtedy zastosować właściwe narzędzia udzielania pomocy.
Wartością prezentowanych treści jest połączenie ich z ćwiczeniami praktycznymi,
zawierającymi gotowe wskazówki do ich wykorzystania. Część druga (ss. 115-183)
to Pomaganie, zawierające dwa rozdziały: Pełne słuchanie drugiej osoby i Wspieranie
innych w zmianie. Autor wskazuje, że istnieją sytuacje, kiedy zwykłe wysłuchanie nie
wystarczy, by pomóc innej osobie odzyskać poczucie dobrostanu. Opisuje więc różne
sposoby rozumienia tego rodzaju sytuacji wspierania i proponuje kilka umiejętności werbalnych, których można użyć, by pomóc komuś dokonać zmiany. Ostatnia,
trzecia część (ss. 185-295) nosi tytuł Zaspokajanie własnych potrzeb oraz potrzeb
innych i obejmuje pięć rozdziałów: Asertywna komunikacja; Rozwiązywanie konfliktów; Wartości i metaprogramy; Komunikacja w grupie; Wnioski. Autor pomaga
Czytelnikowi poznać umiejętności cechujące postawę asertywną oraz umiejętności
komunikacyjne wykorzystywane w rozwiązywaniu konfliktów, szczególnie konfliktów
potrzeb i konfliktów wartości. Prezentuje też modele umożliwiające rozumienie grup
i charakterystyczne umiejętności facylitatora grupy, czyli osoby udzielającej grupie
pomocy w podejmowaniu decyzji. Elementem zakończenia tej książki jest przegląd
nauczanych w niej koncepcji.
Autor prezentowanej publikacji, Richard Bolstad, zadbał o bardzo dobre przygotowanie merytoryczne pracy, układając treści w spójną całość. To, co w pracy jest
jednak najcenniejsze, to praktyczne ćwiczenia komunikacyjne. Książka zawiera 57
172

Alina Maria Basak

ćwiczeń do wykonania w grupie i indywidualnie. Przedstawia różne modele w formie
graficznej, wiele przykładów z różnych kontekstów kulturowych, opowieści i metafory
oraz obszerną bibliografię do wykorzystania.
TransformingCommunication, czyli komunikacja transformująca to zestaw narzędzi, które ułatwiają konsolidację zespołu pracowników, współpracę z kontrahentami
i klientami, pozwalają uzyskać synergię w działaniu oraz większą satysfakcję osobistą
i zawodową. To unikalna metoda komunikacji, która transformuje relacje zawodowe
i osobiste. Komunikacja transformująca ułatwia dobrą współpracę w zespole, poprzez
skuteczne definiowanie celów, szybkie budowanie porozumienia i zaufania, dogadywanie się z różnymi osobami, mądrą pewność siebie w trudnych sytuacjach. Wyposaża człowieka w umiejętności asertywne, dzięki temu skuteczniej dba on o własne
sprawy, zachowuje dobre relacje w różnych sytuacjach, osiąga porozumienia mimo
różnic, kulturalnie komunikuje własne potrzeby. Ponadto człowiek dobrze radzi sobie
w sytuacjach konfliktowych, swobodnie prowadzi trudne rozmowy. Dlatego książka
ta może być wykorzystana nie tylko przez menedżerów, kierowników czy pracowników organizacji, ale też nauczycieli i coachów. Każdy uważny Czytelnik może ją
wykorzystać do pracy nad sobą i nad swoimi relacjami z innymi osobami.

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

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

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