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Od redakcji
Alina M. Basak
Z zadowoleniem oddajemy w ręce Czytelników kolejny 4(8)/2013 numer Karpackiego Przeglądu Naukowego, który nawiązując do poprzednich edycji pisma,
porusza ważne kwestie historyczne, polityczne i społeczne, prezentując zarówno
rozważania teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem rozpraw naukowych
są materiały źródłowe studiów nad prawem, jako nowa integralna część pisma
Pierwszą część publikacji stanowi osiem rozpraw naukowych. Dwa pierwsze
artykuły dotyczą zagadnień historycznych. Roman Pelczar prezentuje artykuł
zatytułowany Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa w Galicji w okresie lat 17721918. Przedstawia w nim sytuację szkolnictwa ludowego na terenie Galicji, jako
jednej z prowincji monarchii habsburskiej. Z kolei Radosław Kamiński w artykule Samorząd terytorialny w Polsce w okresie międzywojennym, opisuje tradycje
samorządu terytorialnego oraz przedstawia ustrój władzy lokalnej w okresie międzywojennym i opisuje determinanty, które zadecydowały o przyjętych rozwiązaniach. Trzy kolejne rozprawy podejmują problematykę społeczną. Dwa z nich
przedstawiają zagadnienie wypalenia zawodowego. Waldemar Basak jest autorem
artykułu zatytułowanego Wpływ wypalenia zawodowego na samoświadomość, akceptację siebie oraz poziom zdolności twórczych funkcjonariuszy Straży Pożarnej.
Autor prezentuje wyniki badań, których celem było poznanie poziomu korelacji
pomiędzy syndromem wypalenia zawodowego a samoakceptacją, samoświadomością i zdolnościami twórczymi wśród strażaków Komendy Powiatowej Państwowej
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Straży Pożarnej w Jaśle. Natomiast Joanna Lipowska prezentuje artykuł teoretyczny
pod tytułem Wypalenie zawodowe, przegląd teorii. Część 2. Konsekwencje, metody
zapobiegania i leczenia. Autorka dokonuje przeglądu literatury na temat wypalenia
zawodowego i podejmuje próbę uporządkowania wiedzy na temat tego procesu.
Przedstawia fizyczne, psychologiczne i związane z pracą konsekwencje wypalenia
zawodowego oraz metody zapobiegania i metody leczenia procesu wypalenia zawodowego. Kolejny artykuł o problematyce społecznej, pod tytułem Tatuaż jako
element podkultury więziennej, prezentuje Alina Maria Basak. Autorka opisuje
podkulturę więzienną i jej elementy, koncentrując swoje rozważania na zjawisku
tatuowania się więźniów. Wskazuje szczególnie na skutki posiadania tatuażu, który
niesie ze sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, mogących negatywnie rzutować
na zdrowie osadzonych oraz dodatkowo stygmatyzować każdego z więźniów. Jacek
Cheda jest autorem artykułu pod tytułem: Odpowiedzialność prawna w ochronie
środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna. Artykuł jest trzecim z cyklu trzech artykułów
poświęconych znaczeniu odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej
w ochronie środowiska dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Autor ukazał
w artykule, czym jest odpowiedzialność administracyjna i jaki jest jej związek
z ochroną środowiska. Przedstawił jej istotę i wskazał na jej prawne podstawy.
Z kolei Piotr Oleksiak w artykule zatytułowanym: Wartościowanie pracy jako istotny element elastycznego i motywacyjnego systemu wynagradzania w organizacji,
przedstawia najważniejsze aspekty procesu wartościowania pracy jako istotnego
elementu budowy elastycznego systemu wynagradzania w organizacji. Proces ten
zakończony budową tabeli płac jest istotnym elementem motywacji finansowej
każdego pracownika w organizacji. Ostatni artykuł pod tytułem: Import gazu
z Kataru do Polski: stan obecny i perspektywy, prezentuje Nebras Al-Masny. Autor
przedstawia strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy eksportu LNG z Kataru. Porównuje
zakres dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski na tle wybranych państw
UE. Następnie przybliża wpływ LNG na krajowy rynek gazu oraz podejmuje próbę
określenia struktury dostaw tego surowca do Polski w perspektywie do 2030 roku.
Drugą część publikacji stanowią materiały źródłowe studiów nad prawem. Anna
Dąbrowska i Tomasz Dąbrowski prezentują materiał zatytułowany: Poprawka
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Reguły 47 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Zatwierdzona zmiana Reguły 47 Regulaminu Trybunału określa, jakie elementy
powinna zawierać skarga indywidualna. Celem powyższej zmiany jest zwiększenie
skuteczności rozpoznawania skarg na wczesnym etapie postępowania przed Trybunałem. Powyższe zmiany dotyczą skarg wniesionych od dnia 1 stycznia 2014 r.
Zebrane i prezentowane w tym numerze Karpackiego Przeglądu Naukowego
teksty obejmują szeroką i zróżnicowaną problematykę. Zarówno rozprawy naukowe, jak i prezentowany materiał źródłowy, podejmują tematy istotnie ważne
ze społecznego punktu widzenia, które powinny spotkać się z zainteresowaniem
Czytelników, skłonić do refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa w Galicji
w okresie lat 1772-1918
Roman Pelczar1
Oświecenie (obejmujące zasadniczo XVIII w.) nazywane było „wiekiem pedagogicznym”. W epoce tej dążono do upowszechnienia wiedzy i umożliwienia zdobycia
wykształcenia szerszym niż dotąd masom społecznym. W II połowie tego stulecia
uwidoczniła się w Europie silna tendencja do zmiany organizacji nauczania oraz
programów kształcenia opartych na nowych podstawach. W kulturze oświeceniowej mocno zaznaczyły się nurty sprzyjające rozwojowi szkolnictwa początkowego
i zawodowego, przeznaczonego dla niższych stanów społecznych, czyli ludności plebejskiej. Szkolnictwem dla ludu zaczęli interesować się władcy europejscy. W rozwoju edukacji przodowała Francja, gdzie już w 1698 r. wprowadzono w parafiach
obowiązek szkolny (bez przymusu). Innym państwem były Prusy, gdzie w 1717 r.
król Fryderyk Wilhelm I ustanowił obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od 5. do
12. roku życia. W XVIII w. zasadę tę wprowadziły prawie wszystkie państwa Rzeszy
Niemieckiej. Choć nie zawsze obowiązek był respektowany przez poddanych oraz
szlachtę, jednak pozwoliło to rozwinąć szkolnictwo ludowe. Szczególne osiągnięcia w tym względzie miały Prusy za rządów Fryderyka II Wielkiego (1740-1786).
Reformę szkolnictwa na Śląsku, należącym do tego kraju, powierzono Janowi I.
Felbigerowi. Osoba ta w późniejszym czasie (od 1773 r.) działała także w Austrii, gdzie w 1760 r. cesarzowa Maria Teresa dla spraw oświatowych utworzyła
Nadworną Komisję Studiów. Felbiger był autorem nowej metody początkowego
nauczania2. Oświeceniowe reformy oświatowe w państwach europejskich nabrały
tempa po kasacie w 1773 r. zakonu jezuitów, co spowodowało likwidację wszystkich prowadzonych przez nich szkół, głównie średnich. Na sprawach oświaty ludu
dodatkowo zaważyła rewolucja francuska. W czasie jej trwania doszło we Francji
do stworzenia świeckiego systemu oświatowego. W rezultacie nastąpił rozdział
szkolnictwa od panującej w państwie religii katolickiej3.
1.	Prof. dr hab. Roman Pelczar, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.
2. S. Litak, Historia wychowania, t. I, Kraków 2004, s. 179, 191, 193.
3. Tamże, s. 223, 228.
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W rezultacie I rozbioru część terenów Rzeczypospolitej znalazła się w granicach
monarchii austriackiej. Obszar ten nazywano potocznie Galicją. Monarchia habsburska należała wówczas do państw zacofanych gospodarczo. Stanowiła zlepek
narodowości, religii, kultur oraz języków. Warunki, w jakich przyszło funkcjonować społeczeństwu galicyjskiemu były diametralnie różne od dotychczasowych.
W Galicji mieszkało kilka nacji, wśród nich głównie Polacy oraz Rusini (Ukraińcy).
Austria znajdowała się wówczas w fazie budowy formy rządów nazwanych absolutyzmem oświeconym. Akcję usuwania wpływów instytucji wyznaniowych na
oświatę w państwie zapoczątkowała cesarzowa Maria Teresa (1745-1780)4. Uważała,
że szkolnictwo powinno pozostawać wyłącznie w sferze spraw politycznych. Dążyła
do tego, aby ustrój szkół w całym cesarstwie był jednorodny, praktyczny i trwały,
a każdy poddany mógł pobierać naukę stosownie do swego stanu społecznego i potrzeb życiowych. Jednym z elementów integrującym nacje mieszkające w państwie
miał być język niemiecki. Dlatego w planach władz centralnych była realizacja
bezwzględnej polityki germanizacyjnej. W dzieło reformowania szkolnictwa elementarnego w państwie Maria Teresa zaangażowała Jana I. Felbigera. Konsekwencją
tego kierunku politycznego było przejęcie przez scentralizowane rządy państwowe
wszystkich funkcji społecznych, w tym edukacyjnych, które dotychczas wypełniane
były przez instytucje stanowe i religijne, szczególnie przez Kościół katolicki5.
I rozbiór Polski zbiegł się w czasie z początkami aktywności państwa austriackiego na niwie oświaty ludowej, co odbiło się także na losach szkolnictwa w Galicji.
Zaborca orientując się w stanie oświaty na tych terenach, od pierwszych miesięcy
podjął energiczne działania zmierzające do podporządkowania władzy państwowej
istniejących od czasów staropolskich szkół. Oznaczało to dążenie do likwidacji
dotychczasowego szkolnictwa wyznaniowego, stworzonego zwłaszcza dla ludności
polskiej należącej do Kościoła rzymskokatolickiego6.
Szkolnictwo ludowe (elementarne) na terenie Galicji (jako jednej z prowincji monarchii habsburskiej) działało na podstawie kilku austriackich ustaw oświatowych.
4.	J. Dobrzański, Wychowanie i szkolnictwo w zaborze austriackim na przełomie XVIII i XIX w.,
[w:] Ł. Kurdybacha (red.), Historia wychowania, t. 2, Warszawa 1967, s. 116.
5.	F. Majchrowicz, Szkolnictwo polskie pod zaborem austriackim w czasie Komisji Edukacji Narodowej, [w:] S. Łempicki (red.), Epoka wielkiej reformy, Lwów-Warszawa 1923, s. 124.
6. R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej, t. 2: 1795-1945, Warszawa 1996, s. 41.
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Władzom państwowym zależało na stworzeniu w Austrii takiego systemu szkolnego, który zaspokajałby cele polityczne i społeczne w zakresie polityki edukacyjnej.
Miała temu służyć ogłoszona 6 XII 1774 r. państwowa ustawa szkolna: Powszechny
regulamin szkolny dla niemieckich szkół normalnych, głównych i trywialnych…,
autorstwa J. I. Felbigera. Zawierała ona przepisy odnoszące się do struktury organizacyjnej szkolnictwa ludowego, programów nauczania (dostosowanych do potrzeb
stanowych poszczególnych grup społecznych), kwalifikacji nauczycieli, ustroju
władz nadzorczych oraz funduszów szkolnych. Ustawa przewidywała istnienie
trzech typów szkół ludowych: trywialnych, głównych i normalnych. Spośród nich
najniższymi były szkoły trywialne, które miały powstawać w każdej miejscowości,
szczególnie w siedzibach parafii lub ich filii, w celu edukacji elementarnej dzieci
mieszczańskich i chłopskich. Szkoły główne (elementarne wyższego stopnia) miano powoływać w miastach cyrkularnych (obwodowych) oraz innych większych
miastach lub przy klasztorach, aby kształcić urzędników niższych szczebli. Te,
które posiadały bardziej profesjonalnych nauczycieli i lepsze wyposażenie, mogły
uzyskać status wzorowych, co dawało im prawo uruchomienia kursu preparandów,
na którym kształcili się przyszli nauczyciele szkół elementarnych7. Szkoły normalne
miano tworzyć jedynie w stolicach poszczególnych krajów (prowincji) monarchii.
W przypadku Galicji instytucja taka miała powstać w Lwowie. Szkoła normalna
stanowiła najwyższy stopień organizacyjny szkolnictwa ludowego. W myśl ustawy
w szkole tej przygotowywano kadrę nauczycielską dla szkół głównych. Równocześnie państwo przejęło kontrolę nad całym istniejącym i tworzonym szkolnictwem.
W tym celu w każdej prowincji państwa utworzono Krajowe Komisje Szkolne.
W Galicji instytucję tę powołano w 1776 r.8

7.	C. Majorek, Początki austriackiego systemu szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772-1780,
„Rozprawy z dziejów oświaty”, t. 19, 1976, s. 84; C. Majorek, W. Marmon, Oświata i kultura
regionu tarnowskiego w okresie rozbiorów i niewoli, [w:] F. Kiryk, Z. Ruta (red.), Tarnów. Dzieje
miasta i regionu, t. 2, Tarnów 1983, s. 260; M. Krupa, Szkoła ludowa w Galicji w latach 17721790, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. 24, 1981, s. 6.
8.	F. Majchrowicz, dz. cyt., s. 124-125; J. Dobrzański, dz. cyt., s. 116; B. Kumor, Szkolnictwo ludowe
w Diecezji Tarnowskiej 1786-1850, [w:] A. Meissner (red.), Z dziejów oświaty w Galicji, Rzeszów
1989, s. 109-110; M. Adamczyk, Szkolnictwo ludowe w obwodzie sądeckim w latach 1772-1848,
„Rocznik Sądecki”, t. 18, 1987, s. 40.
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Ustawa z 1774 r. wprowadzała obowiązek szkolony dla dzieci w wieku od 6 do 12
lat. Utrzymanie szkół należeć miało do gmin oraz zarządów folwarków (dominiów).
Jednak w Galicji zapis ten w dużej mierze pozostawał na papierze. Przyczyniła
się do tego m.in. obojętna postawa lokalnych władz państwowych oraz postawa
ziemiaństwa, niechętna sprawie edukacji poddanych9.
Z powodu wielonarodowościowego charakteru monarchii, władze w Wiedniu
postanowiły opracować projekty dostosowania ustawy z 1774 r. do warunków
poszczególnych prowincji. W rezultacie w Galicji ustawa została wprowadzona
dopiero patentem z 22 III 1777 r. i obowiązywała aż do 1869 r. (z niewielkimi
zmianami wprowadzonymi w 1805 r. w ramach tzw. politycznej ustawy oświatowej). W czasach józefińskich obudowano ją szeregiem szczegółowych przepisów,
regulujących różne aspekty działalności szkół ludowych10. Jednak szybko okazało
się, że realizacja ustawy napotkała na szereg utrudnień organizacyjnych. Mianowicie władze państwowe nie dysponowały wystarczającymi środkami finansowymi,
które zabezpieczałyby funkcjonowanie nowego systemu szkolnego. Nie tylko nie
wystarczało ich na uruchamianie i utrzymanie trywialnych, ale także wyżej zorganizowanych (normalnych i głównych). Tworzenie tych pierwszych władze państwowe traktowały jako sprawę lokalnych społeczności11. Poza tym ukończenie szkoły
trywialnej nie dawało młodzieży bezpośredniej możliwości kontynuowania nauki
w szkołach średnich12. W rezultacie, aż do końca rządów cesarzowej, czyli do 1780
r., w Galicji zarządzenia oświatowe weszły w życie jedynie w minimalnym zakresie13.
Proces rozbudowy sieci szkolnej w Galicji starał się przyśpieszyć następca Marii
Teresy – Józef II (1780-1790), który oficjalnie głosił pogląd, że za jego poprzedniczki
nic nie zrobiono dla rozwoju szkolnictwa galicyjskiego14. Świadczą o tym dane od9.	M. Krupa, Szkolnictwo ludowe w obwodzie przemyskim w końcu XVIII wieku, [w:] A. Meissner
(red.), Z dziejów oświaty w Galicji, Rzeszów 1989, s. 98-99.
10.	W. Gaj-Piotrowski, Stan szkolnictwa i oświaty w rejonie Rozwadowa w latach 1772-1874, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, R. 8, 1975, s. 26; M. Krupa, Szkolnictwo ludowe w obwodzie
przemyskim…, s. 93; M. Krupa, Szkoła ludowa w Galicji…, s. 62-63.
11.	S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji, cz. 1: Czasy przed zaprowadzeniem autonomii
1772-1861, Lwów 1916, s. 17.
12. W. Gaj-Piotrowski, dz. cyt., s. 43-44.
13. Tamże, s. 26.
14. T. Fiutowski, Szkolnictwo ludowe w Galicji w dobie porozbiorowej, Lwów 1913, s. 15.
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noszące się do Galicji, zajmującej obszar ok. 82 000 km² i liczącej wtedy ok. 2,8 mln.
mieszkańców. Otóż w początkach jego panowania działało tu zaledwie 107 szkół
ludowych zorganizowanych zgodnie z zapisami ustawowymi z 5864 uczniami15.
Dla porównania w Czechach było ich wtedy 1933, w tym 13 głównych, a na Morawach – 753 (przy znacznie mniejszym w tych krajach obszarze i liczbie ludności)16.
Cesarz od początku panowania wzmocnił działania na rzecz upowszechniania
szkolnictwa elementarnego oraz obowiązku uczenia się. W 1781 r. wydane zostały
przez Józefa II akty prawne przypominające o tym nakazie (określonym terminem:
przymus szkolny) dzieci w wieku 6-12 lat oraz nakładające kary na rodziców nieposyłających swych dzieci do szkoły17. W 1783 r. cesarz zlikwidował Galicyjską
Komisję Szkolną, a w jej miejsce ustanowił stanowisko naczelnego nadzorcy szkół
ludowych, zaś w 1789 r. – miejscowych (obwodowych) inspektorów szkolnych. Do
ich kompetencji należała troska o rozwój szkolnictwa ludowego na podległym im
terenie. Działania te miały przyczynić się do popularyzacji oświaty (szczególnie
w środowiskach wiejskich), rozbudowy sieci szkolnej i poprawienia frekwencji
uczniów18.
Jednym ze sposobów zwiększenia skuteczności władz wiedeńskich i galicyjskich
stało się stopniowe włączanie do działań oświatowych miejscowego duchowieństwa
chrześcijańskiego, zwłaszcza rzymskokatolickiego. W polityce państwa początkowo
Kościołowi łacińskiemu przypisano jedynie funkcje służebne wobec władzy cesarskiej. Z księży chciano uczynić lojalnych urzędników państwowych19. W ustawie
z 1774 r. znalazł się zapis o sprawowaniu bezpośredniego dozoru nad szkołami
elementarnymi przez miejscowy kler. Widząc dotychczasową małą skuteczność
obowiązku szkolnego na terenie Galicji już w początkach lat 80. XVIII w. władze
państwowe zaczęły zmieniać swą politykę wobec Kościoła. Dopiero jednak pod
koniec tego dziesięciolecia, w obliczu klęski działań administracji rządowej w Galicji w zakresie popularyzacji działań oświatowych, miejscowe władze postanowi15. M. Krupa, Szkoła ludowa w Galicji…, s. 64-65.
16.	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. 141.
17. M. Krupa, Szkoła ludowa w Galicji…, s. 65-66.
18. Tamże, s. 66.
19. S. Gruiński, dz. cyt., s. 19.
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ły bardziej zdecydowanie sięgnąć do pomocy duchowieństwa i zainteresować je
tworzeniem szkół20.
Ustawa z 1774 r. w realiach galicyjskich dotyczyła nie tylko ludności polskiej,
ale także ruskiej (ukraińskiej)21. W 1781 r. Józef II wydał edykt tolerancyjny, który
m.in. objął grekokatolików, czyli zasadniczo Rusinów. Inne przepisy władz państwowych z lat 1782-1783 zezwoliły na tworzenie szkół przez ludność ruską, ale tylko
w tych miejscowościach, gdzie nie było szkoły polskiej lub niemieckiej. W sytuacji
niemożności ich utrzymania nakazano posyłać dzieci do znajdującej się na terenie
gminy najbliższej szkoły rzymskokatolickiej22. Ponadto w 1786 r. Józef II wydał
nakaz urządzenia szkół ludowych także w organizowanych w Galicji koloniach
niemieckich: katolickich i protestanckich23.
Ustawa z 1774 r. nakładała obowiązek utrzymania szkół trywialnych głównie
na ziemiaństwo. Jednak nie widziało ono potrzeby kształcenia swych poddanych
i dlatego nie troszczyło się o wypełnianie nałożonych na siebie przez państwo powinności. Stąd wiele było przypadków zaniedbywania szkół, nawet mimo ponagleń
i nakazów władz państwowych. Dodatkowo sami zainteresowani, czyli ludność
plebejska (zwłaszcza wiejska), przez szereg początkowych dziesięcioleci nie przejawiała większego zainteresowania edukacją elementarną. W wielu miejscowościach
wiejskich chłopi długo wstrzymywali się od zorganizowania szkoły. Należy także
podkreślić, że józefińskie przemiany szkolne posiadały szereg błędnych rozwiązań
organizacyjnych, m.in. niszczyły stare, wieloletnie i zakorzenione w społeczeństwie
struktury szkolne. Ponadto nie uwzględniały tradycji oświatowych poszczególnych
prowincji państwa, w tym Galicji, oraz mentalności ich mieszkańców. Odgórne forsowanie szkoły niemieckiej, państwowej, z jej rygorami i obcymi wzorami
oświatowymi było przez słowiańskich mieszkańców tej prowincji źle odbierane
i traktowane jako przymus zaborcy24.

20. Tamże; W. Gaj-Piotrowski, dz. cyt., s. 27.
21. M. Krupa, Szkoła ludowa…, s. 64.
22. Tamże, s. 66-67.
23.	H. Lepucki, Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772-1790, Lwów 1938,
s. 73.
24. M. Adamczyk, Szkolnictwo ludowe w obwodzie sądeckim…, s. 44.
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Pod wpływem rewolucji francuskiej oraz reform napoleońskich z początków
XIX w. Europa weszła w nową fazę rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego. Wysunięte we Francji hasła powszechności, bezpłatności i obligatoryjności
szkoły stopniowo rozpowszechniły się na cały kontynent oraz reformowały dotychczasowe systemy szkolne25. Także w Austrii w epoce napoleońskiej dokonała
się następna reforma oświatowa. Władze obawiały się, że szkoły mogą szerzyć
niebezpieczne hasła oraz idee polityczne, społeczne i religijne. Aby temu zapobiec cesarz Franciszek I (1792-1835) zatwierdził 11 VIII 1805 r. Polityczną ustawę
szkolną, wzorowaną na ustawie z 1774 r. W Galicji obowiązywała ona od 1808 r.
do 1873 r. W myśl tego dokumentu oświata ludowa powinna uwzględniać strukturę stanową społeczeństwa monarchii. Dlatego dla każdego stanu społecznego
przewidziano osobne szkoły, o programach kształcenia dostosowanych do zadań
wyznaczonych im przez państwo. Pragnieniem ustawodawcy było, aby w szkołach
wychowywać najniższe warstwy społeczeństwa na wiernych poddanych oraz pracowitych i mądrych rolników i rzemieślników. Dokonano podziału organizacyjnego
szkół ludowych na trywialne, główne i realne. Szkoły realne stanowiły najwyższy
szczebel organizacyjny i były tworzone w stolicach poszczególnych prowincji oraz
w większych ośrodkach gospodarczych26.
Wspomnianą Polityczną ustawę szkolną poprzedził patent cesarski z 7 marca
1805 r., mocą którego szkolnictwo ludowe podporządkowano kontroli proboszczów (w parafiach), dziekanów (w dekanatach) i prałata scholastyka (w diecezji).
Akt ten dowodził niepowodzenia polityki państwa, zmierzającej do odsunięcia
duchowieństwa od wpływów na organizowanie i kierowanie szkołami. Włączanie
do tych zadań duchowieństwa chrześcijańskiego, zwłaszcza rzymskokatolickiego
stawało się ważnym sposobem zwiększenia skuteczności działań władz galicyjskich. Jednak ponowne przejmowanie nadzoru i organizowania szkół przez władze kościelne dokonywało się stopniowo w zależności od lokalnych warunków27.
Pod wpływem zachęt ze strony władz wiedeńskich i galicyjskich akcję tworzenia
25. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Kraków 2005, s. 17.
26.	J. Dobrzański, dz. cyt., s. 121; Z. Felczyński, Rozwój kulturalny Przemyśla 1772-1918, [w:]
F. Persowski, A. Kunysz, J. Olszak (red.), Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, t. 2, Warszawa
– Kraków 1974, s. 165.
27. C. Majorek, W. Marmon, dz. cyt., s. 264-265.
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szkół stopniowo zaczęli popierać biskupi rzymskokatoliccy i greckokatoliccy z terenu Galicji28. Jednak formalnie dopiero zarządzeniem Gubernium lwowskiego
z 2 listopada 1815 r. bezpośrednią władzę nad szkołami ludowymi powierzono
konsystorzom greckokatolickim i rzymskokatolickim. Gubernium zatrzymało
sobie jedynie naczelny nadzór nad galicyjskim szkolnictwem ludowym. Oddanie
utrzymania szkół w ręce proboszczów oraz ziemiaństwa (dominiów) miało istotne
znaczenie dla rozwoju sieci szkolnej i warunków pracy, zwłaszcza szkół wiejskich.
Duchowieństwo wykazywało przy tym większe od państwa zainteresowanie kwestiami oświaty i niekiedy samo tworzyło i finansowało te instytucje29. Ziemiaństwo
dopiero po uwłaszczeniu chłopów wykazało poważniejsze zaangażowanie w sprawy
edukacji mieszkańców wsi30.
W II poł. XIX w. nastąpiło przesilenie polityczne i narodowościowe w Austrii.
Dotychczasowy centralizm i absolutyzm zaczął ustępować miejsca narastającym
tendencjom decentralizacyjnym ze strony różnych nacji zamieszkujących monarchię. Pierwszym elementem ustępstw politycznych stał się dyplom październikowy
z 1860 r., zapowiadający utworzenie sejmów prowincjonalnych (krajowych). Po
klęsce Austrii w wojnie z Prusami w 1866 r. doszło w państwie do ogłoszenia
reform wewnętrznych, początkujących w dziejach monarchii habsburskiej epoką
autonomiczną. Jednak możliwości nieskrępowanego rozwoju oświaty w Galicji
w dużym stopniu uniemożliwiało zacofanie gospodarcze tej prowincji31.
Pomimo tych ograniczeń już w początkach ery autonomicznej zaczęły dokonywać się zasadnicze zmiany w całym systemie szkolnictwa ludowego w Galicji. Duży
udział w tym miały postępowe środowiska inteligencji galicyjskiej. Na czoło wysunęła się postać Józefa Dietla, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Domagał się
on unarodowienia oświaty galicyjskiej, możliwości wychowania młodzieży w duchu
patriotyzmu i miłości do własnego narodu. Na pierwszy plan wysunął konieczność
28.	M. Krupa, Szkolnictwo ludowe w obwodzie…, s. 94-95; M. Krupa, Szkoła ludowa w Galicji…,
s. 76.
29.	F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914, Lublin
1991, s. 129; J. Dobrzański, dz. cyt., s. 121.
30.	R. Pelczar, Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 17721869, Lublin 2009, s. 49.
31. R. Wroczyński, dz. cyt., s. 184.
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zreformowania szkolnictwa ludowego, które uważał za najbardziej zaniedbane32.
Realizację powyższych postulatów rozpoczęto od położenia kresu polityce germanizacji szkolnictwa, realizowanej dotychczas przez zaborcę. 22 czerwca 1867 r.
Sejm Krajowy Galicji zatwierdził ustawę o narodowym języku nauczania w szkołach
ludowych i średnich. Dawała ona prawo zachowania i pielęgnacji języka narodowego w tych instytucjach. Językiem nauczania miał być język rodowity uczniów
(polski lub ukraiński). O jego wyborze decydował ten, kto szkołę utrzymywał.
Zmniejszyła się także ingerencja państwa w sprawy organizacji i funkcjonowania
szkół ludowych33.
Dnia 25 maja 1868 r. ukazała się kolejna państwowa ustawa szkolna. Znosiła ona
dotychczasową wieloletnią zawisłość szkolnictwa ludowego od władz kościelnych,
oddając oświatę pod zależność władz państwowych. Do kierownictwa i nadzoru
nad szkołami w każdym kraju monarchii ustawa ustanawiała specjalne organy
świeckie. W Galicji miały to być: Rada Szkolna Krajowa, rady szkolne powiatowe
(okręgowe) i rady szkolne miejscowe34.
Rada Szkolna Krajowa, jako galicyjska komisja edukacyjna, została powołana
do życia przez Sejm Krajowy Galicji jeszcze w 1866 r. W końcu czerwca 1867 r.
uchwalono jej statut, na podstawie którego 24 stycznia 1868 r. formalnie rozpoczęła
ona pracę35. Ogólnopaństwowa ustawa szkolna z 1868 r. sankcjonowała rolę RSK,
uznając ją za najwyższą władzę oświatową w Galicji, przyznając jej rolę kierowania
i sprawowania nadzoru nad sprawami wychowania młodzieży oraz nad wszystkimi
typami szkół, z wyjątkiem szkół wyższych, które władze państwowe pozostawiły
w gestii centralnych władz w Wiedniu36. Do zakresu działalności RSK należało
zwłaszcza przedstawianie projektów organizacji szkolnictwa średniego i ludowego
oraz wniosków w sprawie nominacji inspektorów szkolnych, dyrektorów szkół

32.	E. Podgórska, Rozwój oświaty w Galicji w okresie autonomii, [w:] Ł. Kurdybacha (red.), Historia
wychowania, t. 2, Warszawa 1967, s. 593-594.
33.	A. Ładyżyński, Galicyjskie szkoły główne w latach 1774-1869, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prace Pedagogiczne XCIII, 1993, s. 22; R. Wroczyński, dz. cyt., s. 188-189.
34. T. Fiutowski, dz. cyt., s. 34.
35. Tamże, s. 34-36.
36. K. Falkiewicz, Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicyi w latach 1848-1898, Lwów 1899, s. 109.
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średnich i kierowników szkół ludowych37. Rada, jako autonomiczna władza oświatowa Galicji, funkcjonowała do 1918 r. Jednak nie była ona w pełni samorządna.
Stopniowo traciła pierwotne kompetencje. W 1875 r. zabrano jej prawo mianowania
dyrektorów i nauczycieli szkół średnich. Niejednokrotnie spotykała się z ostrą
krytyką w Sejmie Krajowym38. W 1868 r. w Galicji zaledwie 34% dzieci uczęszczało
do szkoły, co stanowiło najniższy odsetek wśród krajów europejskich. Dlatego do
Sejmu Galicyjskiego i RSK napływały petycje od postępowych grup społeczeństwa,
domagających się szybkiego wydania ustaw regulujących zakładanie i działalność
szkół, unormowania statusu prawnego kadry nauczycielskiej, podniesienia jej wynagrodzenia, respektowania obowiązku szkolnego itp.39
W pierwszym okresie istnienia Rada zajmowała się przede wszystkim szkolnictwem ludowym, jako najbardziej zaniedbanym. Proces przejmowania kontroli
nad istniejącymi w Galicji szkołami ludowymi został zapoczątkowany w 1868 r.
Decydujący wpływ na ich reorganizację miało utworzenie rad szkolnych okręgowych i miejscowych, co nastąpiło w 1871 r., na podstawie rozporządzenia ministra
wyznań i oświecenia publicznego z 1 grudnia 1870 r.40 Byt oraz zakres kompetencji wspomnianych organów oświatowych określiła szczegółowo dopiero ustawa
krajowa o władzach nadzorczych miejscowych i okręgowych dla szkół ludowych
z 25 czerwca 1873 r.41
Zadaniem wszystkich rad szkolnych miało być przejmowanie władzy zwierzchniej nad istniejącym szkolnictwem oraz tworzenie nowych placówek oświatowych.
W myśl ustawy z 1873 r. każda rada okręgowa otrzymała w zarząd teren obejmujący
określoną liczbę powiatów. Do podstawowych zadań rad szkolnych okręgowych
należało reprezentowanie na zewnątrz interesów podległych szkół, nadzór nad
przestrzeganiem przez nie przepisów prawnych, sprawy finansowe szkół i kwestie
związane z personelem nauczającym. Zakres kompetencji rad miejscowych obejmował m.in. zarządzanie funduszem szkoły, nadzorowanie inwentarza szkolnego,
staranie się o środki pomocnicze do nauki i o przybory dla ubogich uczniów, wpły37. R. Wroczyński, dz. cyt., s. 188.
38. Tamże, s. 189.
39. E. Podgórska, dz. cyt., s. 594-595.
40.	E. Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin 2003, s. 65.
41. C. Majorek, W. Marmon, dz. cyt., s. 286; E. Juśko, dz. cyt., s. 65.
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wanie na rodziców, aby posyłali dzieci do szkoły, zgłaszanie stosownym władzom
nadrzędnym przypadków oporu w tym zakresie, czuwanie nad przestrzeganiem
czasu nauki, programem realizowanym w szkole i nad prowadzeniem się nauczycieli
oraz proponowanie osób do zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli42.
Dnia 14 maja 1869 r. została zatwierdzona ogólnopaństwowa ustawa, wprowadzająca w monarchii nowy system szkolnictwa elementarnego. W myśl tego
dokumentu szkoły ludowe miały być powszechne i obowiązkowe. Wprowadzono
podział na szkoły ludowe pospolite, o programie ogólnokształcącym, oraz szkoły
ludowe wydziałowe (stanowiące ich nadbudowę). Te ostatnie przygotowywały do
seminariów nauczycielskich oraz do szkół o charakterze zawodowym, które nie
wymagały wiedzy zdobywanej w szkołach średnich43. W celu dostosowania ustawy z 1869 r. do realiów Galicji, jej Sejm Krajowy 2 maja 1873 r. uchwalił Ustawę
o zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół ludowych i posyłaniu do nich dzieci,
nazwaną „pierwszą krajową ustawą szkolną”. Regulowała ona organizację szkolnictwa elementarnego w tej części monarchii austro-węgierskiej44. Był to w czasach
autonomicznych najważniejszy i najbardziej postępowy akt prawny, zmieniający
dotychczasową strukturę oświaty elementarnej w Galicji. W myśl tego dokumentu
szkole ludowej nadano charakter ogólnokształcący. Całe szkolnictwo elementarne
podzielono na szkoły ludowe pospolite i szkoły wydziałowe. Do pierwszego typu
miały należeć szkoły od jednoklasowych do ośmioklasowych, w zależności od liczby
nauczających w nich nauczycieli45. Na jednego nauczyciela miało przypadać ok. 80
uczniów. Szkoły wydziałowe (tworzone zasadniczo w miastach) były 4-letnie (na
podbudowie 4 klas szkoły pospolitej). W programach tych placówek uwzględniano dodatkowo przedmioty przygotowujące do zawodu rzemieślnika, handlowca
oraz innych profesji niewymagających ukończenia szkoły średniej. Absolwenci
szkół wydziałowych mieli możliwość kontynuowania nauki w seminariach nauczy42. T. Fiutowski, dz. cyt., s. 66-67.
43.	T. Fiutowski, dz. cyt., s. 49-50; C. Majorek, W. Marmon, dz. cyt., s. 265; R. Wroczyński, dz. cyt.,
s. 190.
44.	T. Fiutowski, dz. cyt., s. 59-62; C. Majorek, W. Marmon, dz. cyt., s. 267; E. Podgórska, dz. cyt.,
s. 594-595; R. Wroczyński, dz. cyt., s. 190-191; E. Juśko, dz. cyt., s. 62-63.
45.	A. Meissner, Szkolnictwo ludowe w powiecie jarosławskim w latach 1867-1914, „Przemyskie
Zapiski Historyczne”, R. 8-9, 1991-1992, s. 74.
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cielskich. W żeńskich szkołach wydziałowych możliwe było dodanie 2 lub 3 klas
wyższych, których program nauczania uwzględniał j. francuski, historię literatury
ojczystej, higienę i gospodarstwo domowe46. Ustawa ta wprowadziła bezpłatność
nauczania, ale skróciła (w stosunku do wspomnianej ogólnopaństwowej ustawy
z 1869 r.) obowiązek szkolny o dwa lata (z 14 do 12 lat). Szkoła ludowa miała być
jednolita, o jednakowym programie nauczania w miastach i wsiach. Plany naukowe
dla szkół ludowych powołanych ustawą z 1873 r. wydano dopiero w 1875 r. Poza
tym umożliwiono tworzenie przy szkołach ochronek, ogródków freblowskich oraz
kursów zawodowych, rolniczych i rzemieślniczych. Ustawa stwarzała młodzieży
chłopskiej pewne możliwości awansu społecznego47.
2 maja 1873 r. została ogłoszona kolejna ustawa związana z oświatą Galicji, tym
razem regulująca stosunki prawne stanu nauczycielskiego w publicznych szkołach
ludowych. W myśl tego dokumentu nauczyciele stawali się urzędnikami państwowymi48. Z kolei 25 czerwca 1873 r. ukazała się ustawa o władzach nadzorczych
miejscowych i okręgowych dla szkół ludowych. Galicja została podzielona na 37
okręgów szkolnych49. Te wszystkie trzy powyższe ustawy z 1873 r. bardzo istotnie
zmieniły oświatę galicyjską. Dlatego, w opinii ówczesnych, rok ten stanowił dla
Galicji początek nowego okresu w dziejach szkolnictwa ludowego50. Wykonanie
zapisów ustawy z 1873 r. ukazało wielkie problemy, jakie samorządy musiały pokonać, zwłaszcza w zakresie finansowym51. Proces zmian organizacyjnych szkół
ludowych, podobnie jak w całej Galicji, przebiegał powoli. Nowe szkoły mogły być
tworzone dopiero, gdy przeprowadzona została reorganizacja już istniejących52.
2 maja 1883 r. wprowadzono nową ustawę szkolną. Stanowiło to konsekwencję
działań konserwatywnych środowisk ziemiańskich, dążących do zatrzymania dzieci

46. K. Falkiewicz, dz. cyt., s. 46-47; E. Juśko, dz. cyt., s. 62-63.
47.	T. Fiutowski, dz. cyt., s. 60-62; C. Majorek, W. Marmon, dz. cyt., s. 267; E. Podgórska, dz. cyt.,
s. 594-595; R. Wroczyński, dz. cyt., s. 190-191; E. Juśko, dz. cyt., s. 62-63.
48.	T. Fiutowski, dz. cyt., s. 60, 62-66; C. Majorek, W. Marmon, dz. cyt., s. 267; E. Juśko, dz. cyt.,
s. 64.
49. T. Fiutowski, dz. cyt., s. 66, 68-69.
50. Tamże, s. 60.
51. A. Meissner, dz. cyt., s. 74.
52. E. Juśko, dz. cyt., s. 66.
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wiejskich na wsi, a dzieci z miasteczek – w środowisku małomiasteczkowym. Cel
tej nowej ustawy oświatowej zawarto w następujących słowach: Szkoły ludowe
pospolite (…) urządzane będą tak, iżby dzieci z nauki czerpały oświecenie o zasadach religijnych i moralnych i obowiązkach obywatelskich, tudzież o zadaniach
i warunkach zawodu, jakiemu się według okoliczności, miejsca i stanu prawdopodobnie poświęcą. Według tego aktu prawnego szkoły ludowe (nazwane pospolitymi)
podzielono na wiejskie i małomiasteczkowe oraz miejskie. Program tych pierwszych ukierunkowano na wykształcenie praktyczne. Tylko szkoły miejskie dawały
możliwości kontynuowania nauki w szkołach średnich. W miastach dodatkowo
miano tworzyć szkoły wydziałowe, z programem nauczania bardziej rozbudowanym niż w szkołach pospolitych53. Kolejna ustawa dla Galicji (z 2 lutego 1885 r.)
zezwoliła na zakładanie tzw. szkół początkowych w gminach nieposiadających
jeszcze placówek oświatowych54.
Powyższe akty prawne z 1883 i 1885 r. obowiązywały do wprowadzenia nowej ustawy szkolnej, ogłoszonej 23 maja 1895 r.: O zakładaniu i urządzaniu szkół
publicznych ludowych. Pogłębiła ona istniejący stan wiązania losów uczącej się
młodzieży ze środowiskiem społecznym, z którego się wywodziła. Jednolitą dotąd
szkołę ludową podzielono na niższą – sześcioletnią szkołę wiejską, o charakterze
rolniczym i wyższą – siedmioletnią, miejską. Tę pierwszą miano dodatkowo dzielić
na rodzaje, zależnie od liczby nauczycieli w nich nauczających. Szkoły wiejskie
były 1-4 klasowe, natomiast miejskie pięcio- i więcej klasowe. Takie zróżnicowanie
programowe powodowało ograniczenie zakresu edukacji dzieci wiejskich. Podstawowym celem nauczania było przygotowanie uczniów do pracy zawodowej. Szkoły
wiejskie miały kształcić pod kątem pracy w rolnictwie, co zmierzało do zatrzymania dzieci chłopskich na wsi i angażowania ich do pracy na roli, a w ten sposób
niedopuszczania ich do kształcenia na poziomie średnim i wyższym. W szkołach
miejskich miano przygotowywać do wykonywania zawodów pozarolniczych55.
Zapisy tej ustawy określiły strukturę szkolnictwa ludowego do końca zaborów.

53. R. Wroczyński, dz. cyt., s. 191.
54. K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. 4, Warszawa 1982, s. 426.
55. E. Podgórska, dz. cyt., s. 598; R. Wroczyński, dz. cyt., s. 192; E. Juśko, dz. cyt., s. 63-64.
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W 1775 r., chcąc uzyskać nadzór nad dotychczasowym szkolnictwem średnim,
przeprowadzono jego reformę. Gimnazja podporządkowano władzy państwowej,
dokonano zmian programowych, a ich uczniów poddano surowemu nadzorowi
policyjnemu. Kontrolę nad tymi placówkami oddano Nadwornej Komisji Studiów.
Maria Teresa i Józef II dążyli do zmniejszenia liczby szkół średnich, chcąc w ten
sposób ograniczyć możliwości zdobycia wykształcenia przez ludność plebejską.
W planach zaborcy gimnazja miały kształcić przede wszystkim lojalnych urzędników. Jednak w zacofanej gospodarczo Galicji zapotrzebowanie na absolwentów szkół średnich nie było duże, dlatego w 1784 r. część ich zamknięto. Władze
uważały, że młodzież należało raczej wysyłać do nauki praktycznych zawodów
z zakresu rzemiosła, handlu i rolnictwa. Taka polityka przetrwała do czasów autonomicznych. Ponadto do szkół średnich władze nie dopuszczały nowych idei
pedagogicznych. Najtrudniejszy okres (ze względu na represyjność władz państwowych) dla działalności gimnazjów przypadł na lata 1775-1805. Po 1805 r.
wzmogła się aktywność polityczna i społeczna młodzieży tych szkół. Na taki stan
wpłynęły ówczesne wydarzenia polityczne (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, konspiracje galicyjskie z okresu popowstaniowego oraz Wiosna Ludów)56.
Funkcjonujący w państwie system szkolnictwa średniego zreformowany został po
raz pierwszy dopiero w czasie Wiosny Ludów. Zmiany zapoczątkowane zostały
w 1848 r. likwidacją Nadwornej Komisji Studiów i zastąpieniem jej Ministerstwem
Oświaty. Rok później zatwierdzono Zarys organizacyjny gimnazjów i szkół realnych,
wprowadzający w państwie ośmioletnie gimnazja oraz reformujący program nauczania. Szkołom realnym nadano charakter zawodowy. Ponadto przeprowadzono
reformę uniwersytetów wprowadzając zasadę wolności nauki i nauczania. Reformy
z 1849 r. ustaliły zasady działalności szkół średnich aż do zakończenia zaborów57.
W Galicji w czasach rozbiorów dokonał się rozwój szkolnictwa wyższego. Najważniejszymi uczelniami były dwa uniwersytety: w Krakowie i Lwowie. Tradycja
Uniwersytetu Jagiellońskiego była już kilkuwiekowa. Natomiast uniwersytet we
Lwowie otwarto w 1784 r. Miał kształcić wiernych monarchii urzędników galicyj-

56. J. Dobrzański, dz. cyt., s. 117-118, 123; R. Wroczyński, dz. cyt., s. 42, 44.
57. J. Draus, R. Terlecki, dz. cyt., s. 31-32.
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skich ale już w 1805 r. został zamknięty. Ponownie uruchomiono go w 1817 r.58
W 1861 r. Sejm Galicyjski podjął uchwałę o wprowadzeniu języka polskiego na
uniwersytety. Jednak całkowita ich polonizacja przeciągnęła się do połowy lat 70.
XIX w.59 Oprócz tych uczelni zaczęły powstawać uczelnie techniczne i rolnicze60.

Streszczenie
Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa w Galicji w okresie lat 1772-1918
W rezultacie I rozbioru część terenów Rzeczypospolitej znalazła się w granicach
monarchii austriackiej. Szkolnictwo ludowe (elementarne) na terenie Galicji (jako
jednej z prowincji monarchii habsburskiej) działało na podstawie kilku austriackich ustaw oświatowych. Władzom państwowym zależało na stworzeniu w Austrii
takiego systemu szkolnego, który realizował cele polityczne i społeczne w zakresie
polityki edukacyjnej. Miały temu służyć państwowe ustawy szkolne. Władze szkolne wzmocniły działania na rzecz upowszechniania szkolnictwa elementarnego
oraz obowiązku uczenia się. Jednym ze sposobów zwiększenia skuteczności władz
wiedeńskich i galicyjskich stało się stopniowe włączanie do działań oświatowych
miejscowego duchowieństwa chrześcijańskiego. Od 1868 r. do kierownictwa i nadzoru nad szkołami w Galicji powołano Radę Szkolną Krajową, rady szkolne powiatowe (okręgowe) i rady szkolne miejscowe. W 1775 r., chcąc uzyskać nadzór nad
dotychczasowym szkolnictwem średnim, władze austriackie przeprowadziły jego
reformę. Gimnazja podporządkowano państwu. W Galicji w czasach rozbiorów
dokonał się rozwój szkolnictwa wyższego.
Słowa kluczowe: szkolnictwo w Galicji, szkoły trywialne w Galicji, szkoły główne
w Galicji, szkoły średnie w Galicji, szkoły wyższe w Galicji, ustawodawstwo oświatowe w Galicji, Rada Szkolna Krajowa.

58. J. Dobrzański, dz. cyt., s. 119, 123.
59. E. Podgórska, dz. cyt., s. 605.
60. Tamże, s. 607-608.
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Summary
Determinants of the development of education in Galicia during the years
1772-1918
As a result the first partition of Polish part of the area was in Austria. Folk education
(elementary ) in Galicia ( as one of the provinces of the Habsburg monarchy ) operated on the basis of several Austrian educational laws. State authorities wanted to
create in Austria such a school system who has made political and social objectives
in the field of education policy. They were to serve this state the law school. School
authorities have strengthened efforts to promote elementary education and the
obligation of learning. One way to increase the effectiveness of the authorities of
Vienna and Galicia became the progressive integration into the educational activities of the local Christian clergy. Since 1868, the management and supervision of
schools in Galicia established the National School Council, district school boards
and local school boards. In 1775, in order to obtain the supervision of the existing
middle schools, the Austrian authorities have carried out the reform. Secondary
schools subordinated to the state. In Galicia, in the time of the partitions made to
the development of higher education.
Keywords: education in Galicia, schools trivial in Galicia, schools principal in
Galicia, secondary schools in Galicia, universities in Galicia, educational legislation
in Galicia, the National School Board.
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Samorząd terytorialny w Polsce w okresie
międzywojennym
Radosław Kamiński1
Tradycja samorządu terytorialnego w Polsce sięga czasów średniowiecza. W tym
okresie wykształciły się pierwsze instytucje, których zasadniczym atrybutem była
niezależność od władzy królewskiej oraz samodzielne wykonywanie funkcji publicznych2. Jedną z jego form był samorząd stanowo-terytorialny, umożliwiający
szlachcie korzystanie z jej przywilejów na danym obszarze3, drugą natomiast uprawnienia miast zakładanych na prawie magdeburskim w XIII wieku4. Rozwiązania
te ukształtowały się w XVI i XVII wieku wraz z pojawieniem się tzw. trzeciego
ordynku, którego główną funkcją – w początkowym okresie – było zapewnienie
1.	Dr Radosław Kamiński, adiunkt w Katedrze Procesów Społecznych Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2.	Pojęcie problemu tradycji samorządu terytorialnego w Polsce wymaga ustalenia jego genezy.
Należy tutaj bowiem rozważyć czy termin samorząd należy analizować w oparciu o współczesne
kryteria.
3.	J. Gierowski, Szlachecki samorząd województw i ziem w XVI-XVIII wieku, „Acta Universitatis
Wratislaviensis”, nr 945, Historia LXVI, Wrocław 1988, s. 151
4.	Magdeburskie prawo, ius municipale magdeburgense, prawo miejskie miasta Magdeburga,
w Polsce występujące pod nazwą prawo niemieckie. Podstawowym zbiorem prawa magdeburskiego był tzw. Weichbild magdeburski (Ius municipale), XII-wieczna kompilacja traktatu
o ustroju sądowym i traktatu o prawie ławniczym, która stanowiła wzór prawno-organizacyjny
dla wschodnioniemieckich miast. W użyciu były jej dwie redakcje: podstawowa, tzw. Wulgata,
używana w Niemczech oraz XIV-wieczna Konrada z Opola, upowszechniona na ziemiach
polskich, litewskich i ukraińskich. Przetłumaczone na język łaciński przez kanclerza J. Łaskiego
(Commune incliti Poloniae Regni privilegium, 1506) oraz krakowskiego pisarza miejskiego M.
Jaskiera (Iuris municipalis Maideburgensis liber vulgo Weichbild nuncupatus, 1535). Od XVI w.
stalo się podstawą lokacji miejskich i wiejskich w Polsce. Tłumaczenie polskie (Ius municipale,
to jest prawo miejskie magdeburskie…) ukazało się 1581 staraniem syndyka lwowskiego P.
Szczerbica. Wzór magdeburski przyjmowały miasta polskie od XIII w.: jako pierwsza Złotoryja
(przed 1211), następnie Lwówek (przed 1217), Chełmno (1233) i Środa Śląska (1235) – za
których pośrednictwem określano prawo magdeburskie prawem chełmińskim lub średzkim
– Wrocław (1242), Kraków (1257). Prawo to stało się podstawą funkcjonowania samorządów
miejskich i wiejskich, ich kompetencji jurysdykcyjnych oraz ekonomicznych.)
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kontroli finansów miejskich, a potem także udziału w obradach nad ważniejszymi
sprawami lokalnymi5.
Propozycje uregulowania i rozszerzenia zadań samorządu pojawiły się w reformach podjętych przez Sejm Wielki6. Konstytucja 3 Maja w rozdziale Prawo
o miastach sformułowała prawo miast do wolności, czyli własnego zakresu spraw
samorządu7. Pomimo podejmowania różnych prób, do trzeciego rozbioru I Rzeczypospolitej, nie udało się w Polsce ukształtować systemu samorządności lokalnej
i terytorialnej8. Po utracie przez Polskę niepodległości w 1795 roku w poszczególnych zaborach, w różnym okresie, ograniczono dotychczasowe – oparte na zasadach
stanowych – prawa samorządowe szlachty i miast oraz dokonano zmian w systemie
administracji terytorialnej na wzór i potrzeby państw zaborczych.
Po odzyskaniu niepodległości II Rzeczpospolita przyjęła ustrój demokracji parlamentarnej, w której samorząd miał zająć poczesne miejsce. 123 lata zaborczej
niewoli wywarły zasadnicze piętno na przyjętych rozwiązaniach administracyjnych9. Odmienne systemy obowiązujące pod zaborami oraz brak spójnej koncepcji
budowy administracji samorządowej zdeterminowały przyszłe rozwiązania systemowe. Budowę aparatu państwowego oparto na zasadzie centralizacji. Oznaczała
5.	Instytucje „Rady” i „Ławy” miast I Rzeczypospolitej szczegółowo opisuje Z. Zell, Pogrzeb
„Trzech Ordynków”, „Wspólnota” 2002, nr 9. Charakterystycznym dla tego okresu był również
proces ujednolicania organizacji miast. Szersze propozycje uregulowania i rozszerzenia zadań
samorządu pojawiły się w podjętych przez Sejm Wielki reformach dla ratowania pogrążającego
się w anarchii kraju, zob.: G. Bałtrunajtys: Prawa miast u schyłku Rzeczypospolitej, „Samorząd
Terytorialny” 1992, nr 7-8, s. 8-12.
6.	Zob.: G. Bałtrunajtys: Prawa miast u schyłku Rzeczypospolitej, „Samorząd Terytorialny” 1992,
nr 7-8, s. 8-12.
7.	Por. Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa 1998, s. 13
8.	W pewnym stopniu – w zakresie odnoszącym się do samorządu – rozwinięcie postanowień
Konstytucji 3 Maja stanowiła Konstytucja Księstwa Warszawskiego, nadana Polakom przez
Napoleona. Zniosła ona poddaństwo chłopów, stanowiąc tym samym pierwszy krok ku demokracji obywatelskiej. Zob.: Art. 4 Konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku
(Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] z 1807 r., t. I, s. II-XLVIII); na: http://www.law.
uj.edu.pl/~khpp/fontesu/1807.htm, dostęp: 28.06.2013r.
9.	Zob.: A. Heliasz, Ustrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. zaborze pruskim u progu II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, r. V, 1973, s. 15.
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ona skupienie władzy w organach państwowych, hierarchicznie podporządkowanych rządowi. Wyodrębniony aparat administracji centralnej i lokalnej nawiązywał w swojej konstrukcji w pewnym zakresie do francuskiego wzorca modelu
scentralizowanej administracji10. Administracja centralna miała być wykonywana
przez Radę Ministrów i ministrów. Administracja terytorialna podzielona została
na rządową i samorządową. W ramach administracji rządowej wyodrębniono
administrację ogólną i administrację specjalną.
Pierwszym krokiem w tworzeniu samorządu w niepodległej Rzeczypospolitej
było powołanie w 1918 roku rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego. Aktami rangi ustawy określono zasady organizacji i funkcjonowania
samorządu szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego11. Obowiązywanie tych
aktów zostało następnie rozciągnięte na zajmowane przez armię polską Kresy
Wschodnie. W pozostałych dzielnicach – z niewielkimi korektami – pozostawiono
w mocy ustawodawstwo sprzed 1918 roku. Generalnie bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości powstała dwustopniowa administracja terytorialna, wybierana
w pięcioprzymiotnikowych wyborach przy jednoczesnym całkowitym zniesieniu
cenzusu majątkowego12, w której stopień niższy stanowiły samorządowe gminy
wiejskie i miejskie, natomiast stopień wyższy – rządowo-samorządowe powiaty
ze starostą mianowanym przez ministra spraw wewnętrznych13.
10. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1980, s. 48 i nast.
11.	Podstawę regulacji prawnych stanowiły: Dekret Naczelnika Państwa z dnia 27 listopada 1918r.
o radach gminnych, obowiązujący razem z ukazem z 1864r., Dz. P. PP 1918, nr 18, poz. 76;
Dekret z dnia 5 grudnia 1918r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych,
Dz. P. PP 1918, nr 19, poz. 51; Dekret z dnia 13 grudnia 1918r. o wyborach do rad miejskich
w byłym Królestwie, Dz. P. PP 1918, nr 20, poz. 58; Dekret z dnia 4 lutego 1919r. o samorządzie
miejskim, Dz. P. PP 1919, nr 13, poz. 140; Dekret z dnia 4 lutego 1919r. o tymczasowej ordynacji
powiatowej, Dz. P. PP 1919, nr 13, poz. 141.
12.	Pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze do rad miejskich było „zapożyczeniem” z pruskiego
modelu administracyjnego.
13.	Starostowie podlegali właściwym wojewodom, którzy określali szczegółową organizację administracji starostw. W powiecie starosta występował w podwójnym charakterze, stojąc na
czele administracji państwowej oraz z urzędu, samorządowej. Starosta – jako przedstawiciel
władz państwowych – był ich oficjalnym reprezentantem oraz koordynatorem prac poszczególnych działów administracji rządowej. W praktyce starosta często przekraczał swe kompetencje, niejednokrotnie stając się osobą decydującą o całokształcie wydarzeń w powiecie. Zob.:
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Zdecydowanie dalej idące były zmiany w ustawodawstwie obowiązującym w byłej
dzielnicy pruskiej. Zlikwidowanie cenzusu majątkowego nadało demokratyczny
charakter wyborom do sejmików wojewódzkich, dzięki którym Wielkopolska
i Pomorze miały – inaczej niż pozostałe ziemie Rzeczypospolitej – samorząd wojewódzki, będący „kontynuacją” funkcjonującego w zaborze pruskim samorządu
prowincji. Jeszcze inne zasady organizacji samorządu obowiązywały w województwie śląskim14. Na mocy statutu organizacyjnego województwa śląskiego z 15 lipca 1920 roku, przyznano Śląskowi autonomię15. Województwo śląskie posiadało
odrębny organ ustawodawczy – Sejm Śląski. Samorząd powiatowy na tym terenie
nie został zorganizowany. Istniały tu tylko gminy wiejskie i miejskie16.
Umocowanie prawne samorządu znalazło wyraz w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku17. Poświęciła ona samorządowi terytorialnemu 6 artykułów. Podzieliła jednostki samorządu terytorialnego na województwa,
powiaty, gminy miejskie i wiejskie18. Ustawa zasadnicza stanowiła, iż dla celów
administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie na drodze ustawodawczej na
województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego (art. 65)19. Za ważną należy uznać także deklarację, że
ustrój Rzeczypospolitej opiera się na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego
(art. 3)20. Ustalono również, że w organizacji administracji przeprowadzana będzie
W. Klonowiecki, Podział administracyjny województwa lubelskiego, Monografia statystycznogospodarcza województwa lubelskiego, (red.) J. Czuma, Lublin 1932, t. 1, s. 104 oraz T. Radzik,
Administracja państwowa i samorządowa Puław w latach 1918-1939, „Rocznik Lubelski XXXI-XXXII 1989-1990”, s. 199-200.
14.	Województwo śląskie utworzono na terenie polskiej części Górnego Śląska, z siedzibą w Katowicach. W skład województwa weszła również przyznana Polsce część Śląska Cieszyńskiego
(były zabór austriacki).
15.	H. Szewczyk, Zakres działania Województwa Śląskiego jako jednostki autonomiczno-samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 6, s 3-11.
16.	B. Leokorowski, Samorząd w międzywojniu i jego istota dziś, „Biblioteka Samorządu Terytorialnego”, Warszawa 1989, s. 4.
17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921r., Dz. U. 1921, nr 44, poz. 267.
18.	Jednak – poza terenem Poznańskiego i Pomorza – samorząd wojewódzki nie został wprowadzony na ziemiach polskich.
19. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921r., Dz. U. 1921, nr 44, poz. 267.
20. Tamże.
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zasada dekoncentracji. Organy administracji państwowej w poszczególnych jednostkach terytorialnych mają być przy tym zespolone w jednym urzędzie, pod jednym
zwierzchnikiem (art. 66). Z kolei art. 68 Konstytucji stanowił, że: obok samorządu
terytorialnego osobna ustawa powoła samorząd gospodarczy dla poszczególnych
dziedzin życia gospodarczego, a mianowicie: izby rolnicze, handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze, pracy najemnej i inne, połączone w Naczelną Izbę Gospodarczą Rzeczypospolitej, których współpracę z władzami państwowymi w kierowaniu
życiem gospodarczym i w zakresie zamierzeń ustawodawczych określą ustawy21.
Konstytucja przyznawała uprawnienia stanowiące wybieralnym radom. Kolegialne
organy wykonawcze na szczeblu powiatu i województwa oddawano pod kierownictwo przedstawicieli administracji państwowej, przez co zapewniano daleko
idące podporządkowanie samorządu (art. 67). Nie przewidywano w Konstytucji,
kto będzie przewodniczył organom uchwałodawczym, oraz pominięto sprawę
ordynacji wyborczej do tych organów. Konstytucja marcowa gwarantowała swymi
przepisami ustawowy rozdział źródeł dochodów państwa i samorządu (art. 69)
oraz sprawowanie nadzoru nad samorządem przez organy samorządu wyższego
stopnia ewentualnie również przez sądownictwo administracyjne, a tylko wyjątkowo w odniesieniu do zatwierdzenia decyzji określonych w drodze ustawowej
przez ministerstwa (art. 70).
Pomimo tego – jak słusznie zauważa A.W. Zawadzki – Konstytucja nie zlikwidowała odrębności organizacji i zakresu działania samorządu terytorialnego, a w praktyce znaczna część postanowień okazała się deklaracjami, które nie doczekały się
realizacji22. Ustawa zasadnicza nie ujednoliciła również zasad funkcjonowania
samorządu w Polsce. Wpływ na to miało wiele czynników, w szczególności jednak
należy zwrócić uwagę na sytuację wewnętrzną kraju, permanentne zagrożenia
zewnętrzne, a także swoiste „oczekiwanie” na rządy „silnej ręki”, mające być gwarantem stabilności granic II RP.
Postanowienia Konstytucji marcowej przyspieszyły unifikację ustroju administracyjnego. Na mocy ustawy zasadniczej administracja terytorialna w Polsce miała
dualistyczną strukturę przy równoczesnym wprowadzeniu hierarchicznej struktury

21. Por. A. Peretiatkowicz, Kodeks polityczny, Poznań 1947, s. 7
22. A.W. Zawadzki, Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918-1939, Warszawa 1971, s. 12.
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organów administracji rządowej23. Druga Rzeczpospolita przejęła austriacki model
procedury administracyjnej i sądownictwa administracyjnego, pruski – co do zasady – model samorządu terytorialnego oraz rosyjskie wzory instytucji finansowych,
łącznie z koncepcją Najwyższej Izby Kontroli. System administracyjny z początku
II Rzeczypospolitej nie był więc wolny od wad – słusznie zauważa H. Izdebski. Wynikały one jednak – kontynuuje autor – bardziej z ogólnych uwarunkowań społecznych
i politycznych tamtego okresu, niż z rozwiązań ustrojowych. Polska była państwem wielonarodowym, a dla takiego państwa bardziej pożądane wydają się być instytucje, jeżeli
nie federalistyczne, to przynajmniej zapewniające autonomię regionalną lub lokalną poszczególnych części składowych, zwłaszcza zamieszkałych przez mniejszości narodowe24.
Ponieważ jednak część mniejszości narodowych, zwłaszcza na wschodzie, ujawniła
silne tendencje odśrodkowe, model autonomii terytorialnej zagrażałby integralności
państwa, szczególnie w warunkach ówczesnych stosunków geopolitycznych; z tego
względu – poza województwem śląskim, dla którego przyjęto w 1920 r. rozwiązanie
autonomiczne – administrację publiczną zbudowano na zasadzie pełnego unitaryzmu25. Nieodosobniona pozostawała opinia, że rozwój samorządu – w szczególności
wyższego szczebla – w regionach zamieszkałych przez mniejszości narodowe, mógł
spowodować zdominowanie instytucji samorządowych przez ludność niepolską26.
Najniższym stopniem podstawowego podziału administracyjnego były gminy
wiejskie i miejskie. Stanowiły one korporacje prawa publicznego, posiadały osobowość prawną i własny majątek. W gminach wiejskich istniejących na terenie
23.	Kształtowaniu podstaw prawnych działania samorządu terytorialnego towarzyszyły spory
doktrynalne dotyczące prawnego charakteru samorządu i publicznych praw podmiotowych
służących samorządowi. Rozważano też kwestię czy prawa te służą państwu w ogóle czy administracji rządowej. Dodać także należy, że pewne elementy hierarchii występowały także
w samorządzie. Zob.: J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce,
Warszawa 1931, s. 24-49.
24.	H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999, s. 59.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że pokutowała opinia iż rozwój samorządu –
w szczególności wyższego szczebla – w regionach zamieszkałych przez mniejszości narodowe,
mógł spowodować dominacje instytucji samorządowych przez ludność niepolską.
25. Tamże.
26.	Obawy w tym zakresie dotyczyły głównie problematyki związanej z mniejszościami narodowymi w Kresach Wschodnich. Zob. także: S. Antczak, Cyryl Ratajski w walce o kształt ustrojowy
samorządu miejskiego, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 3, s. 54-55.
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byłego zaboru rosyjskiego przyjęto typ gminy zbiorowej, składającej się z gromad
(czyli obejmującej kilka lub kilkanaście wsi i folwarków)27. Gromady zarządzały
majątkiem gromadzkim28. Organem stanowiącym była rada gminy, a organem
wykonawczym – zarząd gminny z wójtem i ławnikami. Wójt był jednocześnie reprezentantem samorządu gminnego i administracji terenowej. Jego pomocnikami
w poszczególnych gromadach byli sołtysi, jako organy wykonawcze względem
zebrania gromadzkiego albo rady gromadzkiej, czyli organu uchwałodawczego29.
Na obszarze Galicji i na terenie byłego zaboru pruskiego nie było gmin zbiorowych lecz jednostkowe, obejmujące jedną wioskę30. Rada gminy – jako organ ustawodawczy – była wybierana zgoła odmiennie. W Galicji odbywało się to w drodze
głosowania kurialnego, po którym rada sama wybierała tzw. zwierzchność gminną
i naczelnika31. W gminach liczących do 100 osób uprawnionych do głosowania,
sołtysa i ławników wybierały zebrania gminne. W przypadku gmin dużych rady
gminne pochodziły z wyborów powszechnych.

27.	Rada gminna w liczbie 12 osób była wybierana na 3 letnią kadencję przez zebranie gminne,
które stawało się prawomocne w przypadku obecności przynajmniej połowy mieszkańców
uprawnionych do głosowania. Zebranie gminne wybierało także 2 kandydatów, spośród których jeden był wybierany przez starostę na wójta, a drugi na jego zastępcę (do 1918 roku wójt
wybierany był przez zebranie).
28.	Tym samym pojawiło się twierdzenie, że gromada jest najniższą jednostką samorządu terytorialnego i jednocześnie czwartym stopniem podziału. Praktyczny rozdział zadań między gminy
i gromady sprowadzał się jednak do tego, że gromada była głównie jednostką samorządową,
podczas gdy w działalności gminy zbiorowej przeważały zadania poruczane przez administrację
rządową. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych o gromadach z 29 stycznia 1937 roku
umożliwiało przekazanie gromadzie prawie wszystkich zadań własnych samorządu gminnego.
29. M. Gończar, Samorząd wsi. Historia i nowe możliwości, Warszawa 1990, s. 22.
30.	Na obszarach tych funkcje organów samorządowych spełniali właściciele majątków ziemskich
lub wyznaczeni przez nich pełnomocnicy. Liczba obszarów ziemskich w Galicji oscylowała w okolicach 5400. Na terenie województw: poznańskiego i pomorskiego było ich 2437.
Funkcjonowały także na Górnym Śląsku do 1919 roku. Ostatecznie unicestwione zostały wraz
z wprowadzeniem „ustawy scaleniowej” w 1933 roku. Zob.: A. Łuczak, Samorząd terytorialny
w programach i działalności stronnictw ludowych 1918-1939, Warszawa 1973, s. 27.
31.	Kurie były tworzone w zależności od cenzusu majątkowego i wykształcenia. Zwierzchność
gminna i naczelnik gminy nie podlegali zatwierdzeniu przez administrację i byli niezależni.
Każda kuria wybierała swojego kandydata, przy czym wiadomym było, że każdy z nich przechodził niejako automatycznie, ponieważ był osobą wskazaną przez hrabiego.
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W gminach miejskich zadania samorządu wykonywały odpowiednio rada miejska (jako organ uchwałodawczy) i zarząd miejski z burmistrzem32. Miasta w okresie
międzywojennym współpracowały ze sobą w ramach Związku Miast Polskich.
Tym sposobem ustanowiły swoją reprezentację względem władz państwowych.
Od samego początku Związek walczył o ujednolicenie ustroju samorządowego
miast oraz przygotowywał szereg aktów prawnych, dotyczących najważniejszych
problemów, tj.: polityki finansowej miast, spraw komunalnych, zdrowotnych,
oświaty, kultury itp.
Kolejny stopień podziału terytorialnego – powiat – miał charakter rządowosamorządowy. Jego ustrój opierał się na dekrecie Naczelnika Państwa o tymczasowej ordynacji powiatowej z 4 lutego 1919 roku oraz na dekrecie z dnia 5 grudnia 1918 roku o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych33.
Ustawodawstwo przewidywało dwa rodzaje powiatów: ziemski (obejmujący
gminy miejskie i miasta niewydzielone) i miejski – grodzki (miasta wydzielone
z powiatowych związków komunalnych i nie podlegające nadzorowi wydziałów
powiatowych)34. Organami powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego były
rada powiatowa (sejmik), pełniąca rolę uchwałodawczą (powoływana była spośród
wiejskich i miejskich rad gminnych)35 oraz wydział powiatowy – organ wykonawczy, składający się z 6 członków wybieranych przez sejmik na 3 letnią kadencje,
zwykłą większością głosów, spośród tych mieszkańców powiatu, którzy posiadali
bierne prawo wyborcze do rad miejskich i gminnych. Wydział powiatowy był odpowiedzialny na przygotowywanie spraw będących przedmiotem obrad sejmiku
oraz za podejmowanie decyzji we wszystkich tych sprawach, które nie wymagały
uchwał sejmiku. Ponadto sprawował władzę dyscyplinarną wobec burmistrzów,
32.	W miastach liczących powyżej 25 tys. – wydzielonych z powiatów – prezydent (zob. w dalszej
części artykułu). Sposób wyboru i zasady funkcjonowania rad miejskich regulowały przepisy
odrębne dla każdej części kraju.
33.	Dekret z dnia 5 grudnia 1918r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych,
Dz. P. PP 1918, nr 19, poz. 51; Dekret z dnia 4 lutego 1919r. o samorządzie miejskim, Dz. P. PP
1919, nr 13, poz. 140.
34. Samodzielne powiaty miejskie stanowiły miasta liczące ponad 25 tys. mieszkańców.
35.	Mandat członka sejmiku trwał 3 lata i była to funkcja honorowa. Po 2 delegatów do sejmiku
delegowały rady gmin, a rady miejskie od 2 do 5, w zależności od liczby ludności miasta. Zob.:
Ustawa z dnia 3 lutego 1923r. w sprawie delegatów od miast w sejmikach powiatowych, Dz. U.
1923, nr 18, poz. 99.
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ławników, wójtów i sołtysów oraz nadzór na samorządem gmin wiejskich i miast
niewydzielonych. Funkcję organu rządowej administracji ogólnej i jednocześnie
przewodniczącego wydziału powiatowego sprawował – przez okres czterech lat –
starosta, mianowany przez ministra spraw wewnętrznych, posiadający m.in. szerokie uprawnienia w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Sejmik pełnił również funkcję kontrolną, która przejawiała się w prawie do kontroli
działalności organów wykonawczych samorządu powiatowego, za pośrednictwem
komisji kontrolnej lub rewizyjnej. W Galicji funkcję sejmiku spełniały 26-osobowe rady powiatowe. Ich wyboru dokonywano systemem kurialnym i w drodze
pośredniej. Na czele organu wykonawczego stał marszałek36. Nadzór nad samorządem powiatowym był dwuinstancyjny. W pierwszej instancji sprawował go
wojewoda przy udziale wydziału wojewódzkiego, w drugiej natomiast minister
spraw wewnętrznych.
Samorząd stopnia wojewódzkiego nie został praktycznie utworzony mimo, że
jego organizację (art. 65) przewidywała Konstytucja marcowa37. Jedynie w województwie poznańskim i pomorskim funkcjonowały – pochodzące jeszcze z czasów
zaboru pruskiego38 – organy samorządu: sejmiki wojewódzkie, składające się z 85
członków w Poznaniu i 55 w Toruniu39.

36.	Kadencja trwała przez okres 6 lat. Organy samorządu były całkowicie niezależne od administracji.
37.	Podobną regulację zawarto również w Konstytucji kwietniowej, której art. 75 również stanowił,
że województwo jest również jednostką samorządu terytorialnego, samorządowych województw nigdy nie wprowadzono – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia
1935r., Dz. U. 1935, nr 30, poz. 277. Konstytucja kwietniowa przewidywała ponadto tworzenie
z dużych gmin miejskich województw grodzkich. Istotnym jest także fakt, że przewidywała
ona również sprawowanie nadzoru między poszczególnymi stopniami samorządu.
38.	Sprawy tego samorządu normowały przepisy byłego zaboru. Dla województwa poznańskiego były
to przepisy Ustawy z dnia 27 marca 1824r. o ustanowieniu stanów prowincjonalnych, zmienionej
w 1889r. Natomiast w województwie pomorskim obowiązywała Ustawa z dnia 29 czerwca 1875r.
Ordynacja prowincjonalna, zmieniona w 1881r. W obu tych województwach przepisy zaborcze
były również zmienione rozporządzeniem ministra b. Dzielnicy pruskie z 12 sierpnia 1921r.
39.	Były one wyłaniane przez sejmiki powiatowe i rady miejskie większych miast oraz wydziały wojewódzkie i starostwa krajowe. Władzę nadzorczą pierwszej instancji stanowił wojewoda, drugiej
natomiast – minister spraw wewnętrznych. Dodać jednocześnie należy, że 26 września 1922 roku
Sejm RP uchwalił Ustawę o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególno-
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W pewnym sensie funkcję samorządu województwa – na mocy ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz administracyjnych II instancji – pełniła Rada Wojewódzka. Jej zadaniem było wydawanie opinii w sprawach
poddanych pod jej obrady przez wojewodę oraz podejmowanie uchwał w sprawach
przekazanych jej przez ustawy. Rada wojewódzka składała się z przedstawicieli
sejmików i rad miejskich miast (po jednym) oraz z przedstawicieli poszczególnych
działów administracji, zarówno wyłączonych spod zwierzchnictwa wojewody, jak
i jemu podległych. Przewodniczącym rady był wojewoda lub wyznaczony przez
niego zastępca, a przy rozpoznaniu każdej ze spraw wymagany był udział właściwego dla nie przedstawiciela działu administracji40. Tym samym województwo – jako
większa jednostka podziału terytorialnego – miało więc w zasadzie charakter rządowy, a wojewoda był przedstawicielem rządu w województwie oraz jednocześnie
organem administracji rządowej i ogólnej41.
Po przewrocie majowym w 1926 roku, nastąpiło poszerzenie uprawnień rządowej
administracji terenowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ograniczenie
zadań własnych samorządu terytorialnego. Okres ten charakteryzował się usilnymi
dążeniami w celu wdrożenia koncepcji silnej władzy wykonawczej, co ograniczyć
miało uprawnienia organów kolegialnych. Nowy rząd konsekwentnie zmierzał
do zbudowania takiego modelu relacji pomiędzy samorządem a administracją

ści województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, Dz. U. 1922, nr 90, poz. 829,
jednakże z uwagi na szczególe uwarunkowania geopolityczne nie wprowadzono jej w życie.
40.	Art. 4-5 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919r. o organizacji władz administracyjnych
II instancji, Dz. P. PP 1919, nr 65, poz. 395.
41.	Pewne odstępstwo od tej reguły stanowiła małopolska, w której pewne funkcje samorządowych
województw spełniał – powołany jako organ przejściowy po zniesieniu sejmu galicyjskiego
przez Sejm RP dnia 30 stycznia 1920 r. – Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie; oraz
powołane dnia 2 sierpnia 1919 roku Rady Wojewódzkie, które z kolei – zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z 19 stycznia 1928r. – miały pod przewodnictwem wojewody (jako
organ opiniodawczy), działać do czasu zorganizowania samorządu wojewódzkiego. Odmienna
organizacja organów administracji publicznej cechowała Warszawę. Na czele administracji
rządowej w stolicy stał od 1928 roku Komisarz Rządu na m. st. Warszawę odpowiadający rangą
wojewodzie. Funkcje uchwałodawcze samorządu terytorialnego pełniła rada miejska, a funkcje
wykonawcze – zarząd miejski. Na mocy ustawy z 1938 roku Warszawa jako województwo grodzkie stanowiła jednocześnie jednostkę samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
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państwową, w którym mógłby mieć decydujący wpływ na działanie samorządu.
Zachowywał tym samym hierarchiczność systemu poprzez nadzór i kontrolę nad
organami samorządowymi. Obóz sanacyjny wystąpił zdecydowanie przeciwko
dotychczasowym wpływom, jaki posiadały w instytucjach samorządowych niektóre
ugrupowania polityczne. Jego stanowisko sprowadzało się do takiego ułożenia
wzajemnych relacji z samorządem, by ostatecznie mieć decydujący wpływ na jego
działanie i ścisłą kontrolę42.
Ostateczna postać ustroju samorządu terytorialnego została określona w uchwalonej 23 marca 1933 roku ustawie o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego43, zwanej „ustawą scaleniową”. Ustawa ta deklarowała jednolitość administracji, obniżając jednocześnie rangę samorządu terytorialnego44. Przyznawała
ona administracji rządowej duży wpływ na samorząd, głównie poprzez rozszerzone
i zbyt ogólnie sformułowane kryteria nadzoru.
Ustawa dzieliła zadania samorządu na własne i poruczone. Własny zakres działania samorządu dotyczył spraw gospodarczych, kulturowych i oświatowych, zdrowia
psychicznego, opieki społecznej – jeżeli zadania te nie zostały przekazane administracji rządowej lub samorządowi gospodarczemu. Ponadto zadaniem własnym
samorządu po roku 1933 był zarząd własnym majątkiem, budowa i utrzymanie
dróg, ochrona i rozwój rolnictwa45.
Naczelną zasadą „ustawy scaleniowej” przy zachowaniu zróżnicowania kompetencji między organami uchwałodawczymi i wykonawczymi było domniemanie
kompetencji na rzecz organów wykonawczych. Poruczony zakres działania samorządu terytorialnego obejmował sprawy przekazane mu w drodze ustaw lub
42.	Zob. także: M. Jaroszyński, Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936, reprint, Warszawa 1990.
43.	Ustawa z dnia 23 marca 1933r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Dz. U.
1933, nr 35, poz. 294.
44.	Zasada jednolitości była jednak w praktyce łamana poprzez odrębne regulacje dla poszczególnych miast, m.in. ustawą z 16 sierpnia 1938r. o samorządzie gminy miasta stołecznego
Warszawy, Dz. U. 1938, nr 63, poz. 479 oraz rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 24 listopada
1930r. o ustroju miasta Gdyni, Dz. U. 1930, nr 80, poz. 630. Zob. także: Z. Leoński, Tradycje
samorządu terytorialnego w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 3, s. 41.
45.	Zarząd własnego majątku był konsekwencją wyodrębnienia majątku komunalnego w 1933
roku – przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
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rozporządzeń Rady Ministrów, należących do kompetencji administracji rządowej. Najszerszy zakres zadań zlecano zarządom miejskim miast wydzielonych.
Należały do nich m.in.: administracja drogowa, budowlana, pośrednictwo pracy,
administracja przemysłowa46. Tym samym przyznawała ona organom rządowym
duży wpływ na samorząd, głównie w formie daleko idących środków nadzoru47.
System kontroli działań samorządowych był bardzo rozbudowany. Oprócz nadzoru
finansowego, wprowadzonego już wcześniej przez rząd Grabskiego, wprowadzono
kontrolę prowadzoną przez wydziały powiatowe i wojewodów w zakresie:
– udzielanych koncesji na prowadzenie pewnych rodzajów przedsiębiorstw,
– zastawiania nieruchomości,
– oddawania nieruchomości w dzierżawę,
– dokonywania zakupu i sprzedaży nieruchomości.
Jednocześnie administracja rządowa zatwierdzała wybór przełożonego gminy
wójta, burmistrza, prezydenta) oraz uchwały rady gminy w sprawie wyboru sołtysa,
odwołania, względnie powołania sekretarza48.
Drugim szczeblem samorządu lokalnego były powiatowe związki samorządowe,
w których organem stanowiącym była rada, w której skład wchodzili zarówno
radni, jak i członkowie wydziału powiatowego, wybieranego przez radę powiatu.
Ustawa nie realizowała konstytucyjnej regulacji o samorządzie wojewódzkim,
który funkcjonował jedynie – na podstawie wspomnianych wcześniej przepisów
pruskich – w województwach poznańskim i pomorskim49.
46.	K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju
państwa, Poznań 1994, s. 357.
47.	Centralistyczna wizja państwa, jaką przedstawiała „ustawa scaleniowa”, była ostro krytykowana
przez opozycję parlamentarną, jednak nie miała ona żadnych możliwości jej podważenia. Zob.
także: A. Łuczak, Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych 19181939, Warszawa 1973, s. 253-260.
48.	Dowodem wysokiej pozycji przełożonego gminy było także przyznanie mu przewodnictwa
w organie stanowiącym oraz wyposażenie w kompetencje zawieszania uchwał rady lub zarządu,
które naruszały wymagania formalne lub były niezgodne z prawem. Ponadto „ustawa scaleniowa” umożliwiała władzy rządowej rozwiązywanie organów samorządowych. Zob. także:
A. Łuczak, Samorząd…, s. 26-30.
49.	Zob. E. Oleniczak-Szałowska, M. Stahl, Samorząd terytorialny – podstawowe zagadnienia,
Warszawa 1994, s. 8-11.
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Ówczesna polityka władz, mająca na celu maksymalne podporządkowanie
organów samorządowych administracji rządowej, swój pełny wymiar znalazła
w Konstytucji kwietniowej z 1935 roku50. W tzw. dekalogu samorząd uznano za
integralną część ustroju władzy państwowej i „wkomponowano” go w układ państwowej administracji51. Istotne znaczenie miał również art. 72 ust. 2 konstatujący,
że administrację państwową sprawuje: administracja rządowa, samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy. Tym samym przepis ten stawiał w jednym rzędzie
– jak powszechnie uważano – administrację rządową i samorządową, akceptując
dwudzielność administracji publicznej, ale przy zachowaniu zasady jedności i jednorodności administracji państwowej. Stwierdzając jednocześnie, że samorząd ma
„urzeczywistniać zadania administracji państwowej w zakresie potrzeb miejscowych”52, autorzy wprowadzili ograniczenie samodzielności i pozycji samorządu
terytorialnego. Gminy, powiaty i województwa miały tego dokonywać wydając
normy obowiązujące. Musiały one być zatwierdzane przez kontrolujące je organy
rządowe. Przyjęto dualistyczny model administracji, ukształtowany w Niemczech
w XIX wieku, w którym rozróżniano administrację kierowaną centralnie i administrację samorządową, a podział kompetencji nie zawsze był przejrzysty53. Konstytucja kwietniowa dzieliła zadania samorządu na własne i poruczone. Samorząd
terytorialny miał być administracją w zakresie potrzeb lokalnych, działając m.in.
poprzez wydawanie norm obowiązujących pod warunkiem ich zatwierdzenia przez
organy nadzorcze.
W kwestii ustroju samorządu nowa Konstytucja utrzymywała zasadę trójstopniowości samorządu i dostosowywała go do podziału terytorialnego administracji
ogólnej. Zmianą w stosunku do Konstytucji Marcowej było to, że za najmniejszą
jednostkę samorządową została uznana gmina, a nie jak przedtem gromada. Ustawa zasadnicza oraz „ustawa scaleniowa” dokonały tym samym wielu znaczących
zmian w prawnym statusie samorządu, zwłaszcza z zakresie stosunku administracji
rządowej do samorządu. Nastąpiła centralizacja systemu poprzez zwiększenie zależności samorządu od organów rządowych, która to zależność uwidaczniała się
50.
51.
52.
53.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935r., Dz. U. 1935, nr 30, poz. 277.
Art. 4, ust. 3 Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935r., Dz. U. 1935, nr 30, poz. 277.
Art. 75 Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935r., Dz. U. 1935, nr 30, poz. 277.
A.W. Zawadzki, Samorząd…., s. 12.
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w dekoncentracji, zwłaszcza w wydatnym rozszerzaniu uprawnień nadzorczych
starostów, wojewodów i ministra spraw wewnętrznych. To z kolei jednoznacznie
potwierdza, że konsolidacja ta – wraz z m.in. sprawowaniem funkcji kierownika
samorządowego organu wykonawczego przez osobę pochodzącą z administracji
rządowej – absolutnie uniemożliwiała funkcjonowanie zdecentralizowanej administracji publicznej. Polityka międzywojennej Polski zmierzała bowiem ku ograniczeniu samodzielności jednostek samorządowych i coraz mocniejszym uzależnieniu
ich od państwa i jego polityki, w czym wyraźne odbicie znalazła teoria samorządu
państwowego. Spowodowało to niewątpliwie osłabienie pozycji ustrojowej samorządu terytorialnego.
Podsumowując należy stwierdzić, że administracja terytorialna II Rzeczypospolitej była administracją wysoce scentralizowaną, co umożliwiało szybką unifikację
gospodarczą państwa złożonego z obszarów funkcjonujących poprzednio w ramach
całkiem odrębnych struktur terytorialnych, jak też stanowił instrument budowy
przez państwo infrastruktury technicznej i cywilizacyjnej dla nowoczesnej gospodarki rynkowej54. Samorząd terytorialny jako instytucja odrębna i samodzielna,
odgrywał znaczącą rolę w wypełnianiu funkcji polityczno-gospodarczych. Za niewątpliwe osiągnięcie w tym okresie należy uznać rozwój miast, gmin wiejskich oraz
stworzenie i wykształcenie kadr urzędników i działaczy samorządowych. Samorząd
wykazywał wysoki stopień sprawności organizacyjnej oraz spełniał istotną rolę
w ogólnym systemie władzy publicznej w państwie.

Streszczenie
Samorząd terytorialny w Polsce w okresie międzywojennym
Tradycja samorządu terytorialnego w Polsce sięga czasów średniowiecza i miast
zakładanych na prawie magdeburskim. Jedną z jego pierwszych form był samorząd
stanowo-terytorialny. System ten ewoluował aż do schyłku XVIII wieku i reform
podjętych przez Sejm Wielki, a wprowadzonych Konstytucją 3 Maja. Ostateczny rozbiór Polski w 1795 roku uniemożliwił rozwój samorządu terytorialnego
i stworzenie nowoczesnego modelu władzy lokalnej. Odrodzona II Rzeczpospolita przyjęła oryginalne rozwiązania dotyczące funkcjonowania administracji,
54. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja…., s. 59.
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opierając się na austriackim modelu procedury administracyjnej i sądownictwa
administracyjnego, pruskim – co do zasady – modelu samorządu terytorialnego
oraz rosyjskich wzorach instytucji finansowych, łącznie z koncepcją Najwyższej
Izby Kontroli. Konstytucja marcowa dokonała podziału terytorialnego państwa na
województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskie. Przyjęte rozwiązania podlegały
modyfikacjom, a ostatecznie model samorządu terytorialnego ukształtowany został
na mocy „ustawy scaleniowej” z 23 marca 1933 roku i Konstytucji kwietniowej.
Artykuł przedstawia ustrój władzy lokalnej w okresie międzywojennym i opisuje
determinanty, które zadecydowały o przyjętych rozwiązaniach.
Słowa kluczowe: municypalny, władza lokalna, samorząd, teorie samorządu terytorialnego.

Summary
Local government in Poland in the interwar period
The tradition of local government in Poland dates back to the Middle Ages and
towns assumed on the Magdeburg Law. One of the first forms of government was
statefully - territorial government. This system has evolved until the end of the
eighteenth century and the reforms undertaken by the Great Sejm, and introduced
the Constitution of May 3. The final partition of Poland in 1795 prevented the
development of local self-government and the creation of a modern model of local
government. Reborn Second Republic adopted the original arrangements for the
functioning of the administration, based on the Austrian model of the administrative procedure and judicial administration, Prussian - in principle - a model of local
government and Russian models of financial institutions, including the concept of
the Supreme Chamber of Control. March Constitution made the division of the
country into voivodeships, counties and municipalities. The solutions were subject
to modification, and finally a model of local government was shaped by the “Act
uniting” of 23 March 1933, and April Constitution. The article presents the structure
of local government in the interwar period and describes the determinants that
contributed to the adopted solutions.
Keywords: municipal self-government, self-government, theory of local self-government.
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– Dekret z dnia 4 lutego 1919r. o tymczasowej ordynacji powiatowej, Dz. P. PP
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– Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1930r. o ustroju miasta Gdyni,
Dz. U. 1930, nr 80, poz. 630.

Wpływ wypalenia zawodowego na
samoświadomość, akceptację siebie oraz
poziom zdolności twórczych funkcjonariuszy
Straży Pożarnej
Waldemar Basak1

Wprowadzenie
Wypalenie zawodowe nazywane syndromem wypalenia zawodowego (ang. professional burnout syndrome), jest jedną z możliwych reakcji organizmu na chroniczny
stres związany z pracą w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt
z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. Do nich zalicza się m.in.
nauczycieli, psychologów pedagogów, pielęgniarki, lekarzy, oraz osoby zajmujące
się szeroko rozumianą pomocą drugiemu człowiekowi. Po raz pierwszy termin
wypalenia pojawił się w literaturze amerykańskiej w połowie lat 70. W artykule
zamieszczonym w „Journal of Social Issue” Herbert J. Freudenberger użył określenia wypalenie do oznaczenia stanu wyczerpania jednostki spowodowanego
nadmiernymi zadaniami stawianymi przez środowisko pracy.
Niezależnie od Freudenbergera zespół wypalenia zawodowego opisała profesor
Christina Maslach z Uniwersytetu w Berkeley. Według Maslach wypalenie zawodowe to psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz
obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób, pracujących
z ludźmi w pewien określony sposób2. Christina Maslach przeprowadziła wywiady
z setkami osób pracujących w służbie zdrowia. Okazało się, że praca z ludźmi
cierpiącymi może być źródłem bardzo silnych napięć emocjonalnych, które powodowały, że osoby początkowo zaangażowane w pracę czuły się emocjonalnie
wyczerpane i wyzute z wszelkich uczuć. W wyniku kolejnych badań okazało się,
że zjawisko wypalenia dotyczy również wielu innych zawodów. Swoje badania
Ch. Maslach opisała w artykule Burned Out opublikowanym w 1976 r., a w 1981 r.

1. Dr Waldemar Basak, profesor nadzwyczajny w Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej.
2.	C. Maslasch, Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie
zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa 2000, s. 13-31.
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opracowała kwestionariusz zwany MBI (Maslach Burnout Inventory), narzędzie do
pomiaru wypalenia zawodowego3.
W ostatnich latach wypalenie zawodowe zaczyna być postrzegane jako jedno
z dwu – obok depresji – największych zagrożeń naszego zdrowia psychicznego
i nazywane bywa chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Przyczyny wypalenia zawodowego są zazwyczaj grupowane w trzech płaszczyznach:
– Pierwsze z nich to czynniki indywidualne tj. niska samoocena, niepewność,
zależność, poczucie kontroli zewnętrznej, nieracjonalne przekonanie o roli
zawodowej. W tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że wypalenia zawodowego doświadczają osoby, które nie wierzą we własne możliwości,
unikają sytuacji trudnych i nie próbują stawiać im czoła, są przekonane, że od
nich samych niewiele zależy, są perfekcjonistami, stawiają sobie bardzo wysokie
wymagania i często karcą się za to, że nie były w stanie ich spełnić, na trudne
sytuacje zawodowe reagują emocjonalnie. Traktują swój zawód jako misję
wymagającą od nich szczególnego zaangażowania i specjalnych wyrzeczeń;
– Druga grupa czynników to czynniki interpersonalne. Wskazują one na to,
że przyczyn wypalenia należy szukać w przede wszystkim w relacjach, jakie
zachodzą między pracownikiem, a klientami instytucji. Wypalenie rozwija się,
bowiem głównie w tych zawodach, w których wykonywanie obowiązków wiąże
się z emocjonalnym zaangażowaniem w sprawy innych ludzi. Jedną z bardziej
obciążających relacji zawodowych jest relacja pomocy, w której jedną ze stron
są pracownicy instytucji wspierających, drugą zaś osoby poszukujące pomocy.
W tym przypadku praca polega na: doradzaniu, motywowaniu, wspieraniu,
podnoszeniu na duchu, leczeniu, pielęgnowaniu, prowadzeniu terapii. Skuteczna pomoc wymaga od wspierającego zarówno umiejętności społecznych,
jak też angażowania się w konkretne działania, które powinny doprowadzić
do rozwiązania problemu osoby wspomaganej. Dodatkowym obciążeniem jest
obowiązek ciągłego kontaktu z osobami w trudnej sytuacji życiowej, koncentracji na tragicznych przeżyciach innych ludzi, stykanie się z niezawinionym
cierpieniem i okrucieństwem. Do interpersonalnych źródeł wypalenia zaliczyć
należy również stresujące sytuacje, które przynoszą kontakty z przełożonymi
3. J. M. Śnieciński (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008, s. 83.
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i współpracownikami. Są to m.in. konflikty interpersonalne, rywalizacja, brak
wzajemnego zaufania, mobbing;
– Trzecią grupę stanowią czynniki organizacyjne. Mówią one o tym, że osoby
odpowiedzialne za funkcjonowanie instytucji mają zazwyczaj sprecyzowaną
koncepcję tego, co pracownik powinien robić w ramach przypisanych mu
obowiązków. Bardzo często zakres tych oczekiwań i sposób ich komunikowania staje się źródłem doświadczanego stresu zwłaszcza, gdy: pracownik
jest przeciążony nadmierną ilością obowiązków i stawiane są mu wymagania,
których nie jest w stanie zrealizować w określonym czasie, wymagania stawiane
pracownikowi są sprzeczne – realizacja jednego z nich utrudnia wykonywanie
drugiego, cele instytucji są sprzeczne z wartościami i normami uznawanymi
przez pracownika, ilość informacji niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków jest niewystarczająca lub są one niejasne, niedokładne lub
zniekształcone4.
Zakłada się, że powstanie zespołu wypalenia zawodowego spowodowane jest
przede wszystkim warunkami pracy. W tym zakresie wymienia się najczęściej:
– s topień psychicznego zaangażowania potrzebnego do wykonywania pracy,
– nadmierny poziom osobistej odpowiedzialności za wykonywane zadania,
zwłaszcza przy braku swobody w zakresie sposobu ich realizacji,
– wysoki poziom wymagań maksymalnie angażujący umiejętności pracownika,
co zmniejsza jego odporność i sprawność w trudnych sytuacjach,
–d
 uże tempo pracy i fizyczne obciążenie pracownika,
– nieodpowiedni autokratyczny styl zarządzania instytucją, skoncentrowany
na kontroli i przez to powodujący zwiększenie niepewności i lęku o poziom
wykonania zadania,
– niewłaściwe relacje interpersonalne w pracy, głównie zablokowanie porozumiewania się, które powoduje wzrost konkurencyjności i wrogości pomiędzy
pracownikami5.
Do powstania zespołu wypalenia zawodowego zalicza się również cechy osobowości pracownika:

4. J. M. Śnieciński (red.), Encyklopedia…, s. 85-86.
5. J. Formański, Psychologia, Warszawa 1998, s. 370-371.
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– niedojrzałość osobowa,
– niska samoocena,
– bierność i niepewność w obcowaniu z ludźmi,
– wycofywanie się z kontaktów i zależność od innych.
Tak skonstruowana osobowość powoduje, że relacje z innymi ludźmi są powierzchowne i niepełne. Przy takich relacjach brak jest informacji zwrotnych o poziomie wykonywania zadań zawodowych, co może powodować napięcia, niepokój,
a w konsekwencji zespół wypalenia zawodowego. Niekorzystne konfiguracje cech
osobowości rozwijają trzy typy zachowań pracownika sprzyjające wypaleniu zawodowemu:
1. Nadmierne poświęcanie się pracy i nie przywiązywanie uwagi do należytego
wypoczynku, jako wyraz uczynienia pracy nadrzędną wartością;
2. Nadmierne poświęcanie się pracy jako kompensacja niezadowalającego życia
osobistego; nadmierne angażowanie się w wykonywaniu zadań zawodowych
sprzyjające powstaniu problemów, ale nie sprzyjające ich rozwiązywaniu;
3. Nadmierne poświęcanie się pracy, jako wyraz przekonania, że jest się jedyną
osobą kompetentną i niezastąpioną, co wywołuje nieufność do współpracowników i dominacje, sprzyjające powstawaniu konfliktów6.

Symptomy i proces wypalenia zawodowego
Do celów diagnostycznych przydatny jest klasyczny podział symptomów, który
zwraca uwagę na konieczność wyodrębnienia zmian:
1. W sferze funkcjonowania fizycznego człowieka: bóle głowy, żołądka, zaburzenia snu, podwyższone ciśnienie, poczucie osłabienia, zmniejszenie się odporności organizmu itp.;
2. W sferze funkcjonowania emocjonalnego: zmienność nastrojów, ogólne przygnębienie, poczucie bezradności, obniżenie samooceny, brak wiary w możliwość zmiany trudnej sytuacji;
3. W sferze zachowań: absencja w pracy, częste konflikty, obojętność wobec
petentów, zmniejszenie wydajności pracy, złe zarządzanie czasem, wzrost
liczby wypadków.
6. J. Formański, Psychologia…, s. 372.
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Skutki wypalenia dotykają nie tylko osób, które temu wypaleniu uległy, ale również ich klientów, współpracowników, członków rodziny, znajomych i przyjaciół7.
Inne symptomy wypalenia zawodowego to:
– poważna i dominująca niechęć do wykonywanej pracy,
– skargi na dolegliwości związane z pracą,
– dominujące poczucie izolacji,
– wieczne poirytowanie i zmęczenie w domu,
– częste choroby bez widocznych przyczyn.
– dręczące myśli o samobójstwie lub choćby o ucieczce,
– następuje zjawisko negatywnego przeniesienia w kontaktach z klientami (przenoszone są na nich osobiste frustracje i lęki),
– życie jawi się jako ciężkie i ponure8.
Zespół wypalenia zawodowego nie pojawia się nagle. Najczęściej to powolny
proces. Z początku łagodny stres, połączony z dużym ładunkiem emocjonalnym
i zaangażowaniem w pracę, który mobilizuje i pomaga w wykonywaniu zadań
zawodowych. Później jednak przechodzi w przewlekły stres mogący mieć poważne
konsekwencje: lęki i zaburzenia lękowo-depresyjne9.
Istotę wypalenia zawodowego najpełniej wyjaśnia teoria wypalenia Ch. Maslach.
Wymienia ona trzy wymiary procesu wypalenia:
1. Wyczerpanie emocjonalne (emotional exhaustion), które objawia się zniechęceniem do pracy, oraz coraz mniejszym zainteresowaniem sprawami zawodowymi, obniżoną aktywnością, pesymizmem, stałym napięciem psychofizycznym,
drażliwością oraz zmianami somatycznymi: chronicznym zmęczeniem, bólami
głowy, bezsennością, zaburzeniami gastrycznymi, częstymi przeziębieniami
itp.;
2. Depersonalizacja (depersonalization), która jest związana z obojętnością i dystansowaniem się wobec problemów petenta, powierzchownością, skróceniem
czasu i sformalizowaniem kontaktów, cynizmem, obwinianiem klientów za
niepowodzenia w pracy. Formy depersonalizacji są uzależnione od rodza-

7. J. Formański, Psychologia…, s. 85.
8. M. Warecki, W. Warecki, Niebezpieczny ogień, „Personel i zarządzanie” 2008, nr 3/216, s. 56.
9. M. Skalski, M. Supranowicz, Chory z wypalenia, „Wiedza i Życie” 2007, nr 4, s. 55.
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ju aktywności zawodowej pracownika i są próbą zwiększenia psychicznego
dystansu wobec osoby, z która się pracuje. Symboliczne odebranie klientowi
człowieczeństwa i traktowanie go jako przypadku pozwala na mniejsze zaangażowanie się w relacje z nim. Może to być świadoma lub nieświadoma forma
ochrony siebie przed dalszym eksploatowaniem poważnie uszczuplonych już
zasobów emocjonalnych;
3. Obniżone poczucie dokonań osobistych (reduced personal accomplishment),
jest tendencją do widzenia swojej pracy z klientami w negatywnym świetle. Objawia się to: niezadowoleniem z osiągnięć w pracy, przeświadczeniem o braku
kompetencji, utratą wiary we własne możliwości, poczuciem niezrozumienia
ze strony przełożonych, stopniową utratą zdolności do rozwiązywania pojawiających się problemów i niemożnością przystosowania się do trudnych warunków zawodowych. W relacji z ludźmi może ono przyjmować skrajne formy
zachowań agresywnych (np. agresja werbalna), jak i ucieczkowych (absencja
w pracy). Symptomy te tworzą samonapędzający się mechanizm: pracownik,
który czuje się zmęczony, mniej angażuje się w realizację zadań zawodowych,
jego praca jest coraz częściej oceniana negatywnie, sam również nie jest zadowolony z jej efektów. Pracownik poszukuje źródeł takiego stanu rzeczy
i bardzo często uznaje, że brakuje mu kompetencji, wiedzy oraz umiejętności
aby radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, a nawet by wykonywać swój
zawód i z niechęcią myśli o kolejnym dniu, w którym musi udać się do pracy10.
W literaturze wyodrębniono pięć stadiów wypalenia zawodowego:
1. Stadium fizjologiczne – w tej fazie pojawiają się: bóle ogólne, utrata apetytu
lub nagła jego poprawa, senność, silne wyczerpanie;
2. Stadium społeczne – w tej fazie jednostka zaczyna dystansować się od innych
i doświadczać powtarzających się irytacji, okresów bezczynności, niepewności
w kontaktach z ludźmi, pretensji i żalów do innych;
3. Stadium intelektualne – na tym etapie dochodzi do zaburzenia procesów poznawczych; człowiek przestaje przyjmować i przekazywać informacje, popełnia
błędy w myśleniu logicznym, w mowie i w piśmie;

10. J. M. Śnieciński (red.), Encyklopedia…, s. 83-84.
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4. Stadium psychoemocjonalne – na tym etapie dochodzi do zmian behawioralnych, takich jak: nadużywanie alkoholu, tytoniu, leków, używanie narkotyków.
Pojawia się wówczas nuda, jednostka lekceważy własne obowiązki, traci poczucie odpowiedzialności i ryzyka;
5. Stadium duchowe – charakteryzuje się utratą wiary w fundamentalne zasady
i wartości, brakiem zainteresowania innymi ludźmi i poczuciem wewnętrznej
martwoty11.
Opis procesu wypalenia przedstawili również psychologowie z American Psychology Association, którzy wyróżnili pięć etapów, określając je obrazowo jako:
– miesiąc miodowy (honeymoon) – okres zauroczenia pracą i pełnej satysfakcji
z osiągnięć zawodowych, w którym dominują: energia, optymizm i entuzjazm;
– przebudzenie (awaking) – czas, w którym człowiek zauważa, że idealistyczna
ocena pracy jest nierealistyczna, zaczyna pracować coraz więcej i desperacko
stara się, by ten idealistyczny obraz nie uległ zburzeniu;
– szorstkość (brownout) – realizacja zadań zawodowych wymaga w tym okresie
coraz więcej wysiłku, pojawiają się kłopoty w kontaktach społecznych zarówno
z kolegami w pracy, jak i z klientami;
– wypalenie pełnoobjawowe (full scale burnout) – rozwija się pełne wyczerpanie
fizyczne i psychiczne, pojawiają się stany depresyjne, poczucie pustki i samotności, chęć wyzwolenia się, ucieczki z pracy;
– odradzanie się (phoenix phenomenon) – okres leczenia „ran” powstałych
w wyniku wypalenia zawodowego.
Należy pamiętać, że w praktyce rozwój wypalenia nie zawsze przebiega zgodnie
z teoretycznym modelem tego zjawiska. Z relacji osób, które doświadczyły wypalenia, wynika, że poszczególne fazy mogą pojawiać się w innej kolejności, a czasem
udaje się zaobserwować rozwój kilku faz wypalenia jednocześnie. Możliwe jest
również ominięcie niektórych faz lub powrót z późniejszego do wcześniejszego
etapu wypalenia12.

11. J. Chodkiewicz, Psychologia zdrowia, wybrane zagadnienia, Łódź 2005, s. 50-51
12. J. M. Śnieciński (red.), Encyklopedia…, s. 85.
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Stres w zawodzie strażaka
Ratownicy ryzykujący własne życie w czasie akcji ratowniczej często są obiektem zainteresowania mediów, a ich pracę przedstawia się jako pełną przygód i atrakcji. Specyfika pracy w służbach ratowniczych wiąże się jednak z narażeniem na niebezpieczne dla
życia sytuacje, związane z wysokim napięciem emocjonalnym. Stres związany z pracą
strażaka kryje wiele niebezpieczeństw, które przy braku świadomego korzystania ze
sposobów efektywnego radzenia sobie z nim, mogą przyczynić się do odczucia wypalenia pracą. Doświadczany przez ratowników stres wiąże się ze specyfiką służby:
pracą w trudnych warunkach, na wysokości, w dużym zadymieniu, pod presją czasu,
wymagającą dyspozycyjności i ciągłej mobilizacji w oczekiwaniu na sygnał alarmu13.
Strażacy, podobnie jak przedstawiciele innych służb ratunkowych, bardziej
narażeni są na zdarzenia stresujące, niż przeciętny człowiek. Praca ich wiąże się
często z dużą mobilizacją i wysiłkiem nie tylko fizycznym, ale też psychicznym.
Niejednokrotnie strażacy pracują ze świadomością narażenia swojego zdrowia
i życia; niosąc pomoc narażeni są na widok zabitych i rannych; sami bywają ranni
i ocierają się o śmierć. Dużej odporności psychicznej wymaga towarzyszenie ludziom, którzy cierpią fizycznie, którzy stracili kogoś bliskiego, czy odczuwają silny
lęk, są w stanie paniki. Do tego dochodzi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
i zdrowie osób poszkodowanych i innych ratowników14.
Wybierając zawód, większość osób bierze pod uwagę poziom stresu, który wiąże
się z jego wykonywaniem. Niektórzy starają się uniknąć stresującej pracy, inni wręcz
przeciwnie – poszukują zawodu pełnego wyzwań i ryzyka, wymagającego dużego
zaangażowania i nierzadko brania na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie
ludzkie. Zawód strażaka, jako jeden z najbardziej stresujących, przyciąga zazwyczaj
osoby z drugiej grupy. Potrafią one wykorzystać stres do zwiększenia swojej motywacji i mobilizacji, a z podejmowanych wyzwań czerpać satysfakcję i poczucie
kompetencji. Jednak stres związany z ponoszeniem odpowiedzialności za ludzkie
życie, narażaniem własnego zdrowia oraz kontaktem ze śmiercią i cierpieniem
innych trudno uznać za umiarkowany. Dlatego bardzo ważne jest zapewnianie
funkcjonariuszom straży pożarnej regularnej pomocy psychologicznej15.
13. A. Kubicka, Strażacy wypaleni pracą, „Strażak” 2009, nr 8, s. 44-45.
14. A. Kubicka, Stres – wróg czy przyjaciel, „Strażak 2009, nr 1, s. 41.
15. L. Słodownik, Narażeni na stres, „Przegląd Pożarniczy” 2010, nr 1, s. 10-13.
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Organizacja i przebieg badań
Badania zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2011 roku w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, która zakwalifikowana jest do III
kategorii komend powiatowych PSP. Komendą Powiatową kieruje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle we współpracy z zastępcą komendanta
i kierownikami komórek organizacyjnych. Teren działania komendy obejmuje
obszar powiatu jasielskiego. W skład komendy wchodzą:
1. Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy,
2. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski,
3. Sekcja Finansów,
4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.
Przedmiotem badań był wpływ wypalenia zawodowego na samoświadomość,
akceptację siebie oraz poziom zdolności twórczych pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Celem badań było określenia zależności pomiędzy wypaleniem zawodowym a samoświadomością, samoakceptacją
i zdolnościami twórczymi wśród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Poznanie zależności tych czynników może okazać się
przydatne w procesie organizacji pracy jak również w doskonaleniu technik i metod
jej organizacji, a w konsekwencji wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
społecznego.
Problem główny podjętych badań sprowadzał się do pytania: Jaki poziom wypalenia zawodowego, zdolności twórczych, samoświadomości i akceptacji siebie
posiadają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle? Sformułowano następujące hipotezy:
1. W
 ypalenie zawodowe uzależnione jest od czynników panujących w pracy.
2. Z
 ajmowane stanowisko wpływa na poziom wypalenia zawodowego.
3. Wypalenie zawodowe uzależnione jest od poziomu zdolności twórczych oraz
od poziomu samoświadomości i samoakceptacji.
4. Strażacy KP PSP w Jaśle posiadają średni poziom wypalenia zawodowego.
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz przeprowadzono analizę dokumentów znajdujących się w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Jaśle. Badania przeprowadzone zostały anonimowo techniką
testów psychologicznych z grupy testów osobowości i testów uzdolnień oraz nastę-
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pującymi narzędziami: testem MBI Ch. Maslach, Rysunkowym Testem Twórczego
Myślenia TCT-Dp, autorstwa Klausa Urbana, i Hansa Jellena; testem „SA.” Jerzego Karyłowskiego oraz Skala Samoświadomości Zofii Oleszkiewicz i Zbigniewa
Zaborowskiego. Do testów dołączono również ankietę z kafeterią odpowiedzi zamkniętych, w której zawarte były pytania dotyczące poszczególnych cech badanych:
wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, ilość lat pracy, grupa zaszeregowania,
zajmowanego stanowiska, wykształcenia, warunków socjalnych miejsca pracy.
Badaniami objęto wszystkich funkcjonariuszy komendy tj.: 75 osób. Wszyscy
badani to mężczyźni. Biorąc pod uwagę wiek badanych podzielono ich na 5 grup:
1. do 25 lat,
2. od 26 do 30 lat,
3. od 31 do 35 lat,
4. od 36 do 45 lat,
5. powyżej 46 lat.
W poszczególnych grupach wiekowych znalazło się odpowiednio osób:
– w grupie I – 7 osób, co stanowi 9,34 % ogółu badanych,
– w grupie II – 21 osób, co stanowi 28 % ogółu badanych,
– w grupie III – 12 osób, co stanowi 16% ogółu badanych,
– w grupie IV – 28 osób, co stanowi 37,34 % ogółu badanych,
– w grupie V – 7 osób, co stanowi 9,34 % ogółu badanych.
Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby w wieku od 36 do 45 lat, zaś
najmniejszą równorzędnie osoby w wieku do 25 i powyżej 46 lat.
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania zbadano 21 mieszkańców miasta i 54
mieszkańców wsi. W przeliczeniu daje to 28% badanych mieszkających w mieście
oraz 72 % mieszkających na wsi. Dominującą grupę stanowią mieszkańcy wsi.
Badanych podzielono pod względem stanu cywilnego na dwie grupy: kawaler, żonaty. Według tego podziału w badaniu wzięło udział odpowiednio: 12 osób
z pierwszej grupy, co stanowi 16 % ogółu badanych, 63 osoby z drugiej grupy, co
stanowi 84% ogółu badanych.
Pod względem lat służby badanych podzielono na 4 grupy wiekowe:
1. do 3 lat;
2. od 3 do 10 lat;
3. od 10 do 20 lat;
4. powyżej 20 lat.
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Podziału dokonano w związku z ogólnym systemem zajmowania stanowisk, jak
również drogi awansów.
1. Podział badanych ze wzglądu na lata pracy i lata służby.
Lata pracy

Lata służby

Grupa
wiekowa

Liczba badanych

%

Liczba badanych

%

Do 3 lat

10

13,34

18

24

Od 3
do 10 lat

28

37,34

20

26,67

Od 10
do 20 lat

26

34,66

29

38,67

Powyżej
20 lat

11

14,66

8

10,67

Razem

75

100

75

100

Biorąc pod uwagę piony pracy, w badaniach wzięło udział: 6 pracowników Powiatowego Stanowiska Kierowania, 2 pracowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pracujący w trybie 8 godzinnym, 9 pracowników trybu 8- godzinnego, i 58
pracowników zmianowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Najliczniejszą grupę
stanowią funkcjonariusze pracujący w trybie zmianowym JRG, co stanowi 77,34%
ogółu. Są to strażacy pracujący na trzech zmianach służbowych. Powyższy podział
pozostaje w ścisłej korelacji z wytycznymi odnośnie podziału etatowego jednostek
Państwowej Straży Pożarnej. Wśród badanych znalazło się 6 osób na stanowisku
kierowniczym i 69 osób niepiastujących stanowisk kierowniczych. W przeliczeniu
na procenty daje to odpowiednie wartości: 92% i 8%. Osoby zajmujące stanowiska
kierownicze stanowią niewielki odsetek ogółu badanych. Fakt ten wynika z określonych norm i regulaminów dla komend powiatowych PSP III kategorii.
W badaniach pytano także o poziom wykształcenia respondentów. Pod tym
względem wyodrębniono trzy grupy osób: z wykształceniem wyższym, średnim
zawodowym i średnim. Największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem
średnim zawodowym 58% (43 osoby); następnie z wykształceniem wyższym 29%
(22 osoby), i z wykształceniem średnim 13% (10 osób).
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Analiza wyników uzyskanych przez badanych w teście
MBI Maslach
Zespół wypalenia zawodowego to średni poziom następujących wskaźników: wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz osiągnięć osobistych.
Na potrzeby niniejszej badań wprowadzono podział respondentów na grupy, które odpowiadają trzem wskaźnikom: wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji
oraz wskaźnikowi osiągnięć osobistych. W każdym ze wskaźników wyodrębniono
poszczególne poziomy: bardzo wysoki, wysoki, średni, niski, bardzo niski.
– Dla wskaźnika wyczerpania emocjonalnego przyjęto następujący podział respondentów:
• Bardzo wysoki poziom – 36-30,
• Wysoki poziom – 29-20,
• Średni poziom – 19-10,
• Niski poziom – 9-5,
• Bardzo niski poziom – 4-0.
– Dla wskaźnika depersonalizacji:
• Bardzo wysoki poziom – 24-18,
• Wysoki poziom – 17-14,
• Średni poziom – 13-6,
• Niski poziom – 5-3,
• Bardzo niski poziom – 2-0.
– Dla wskaźnika osiągnięć osobistych:
• Bardzo wysoki poziom – 45-38,
• Wysoki poziom – 37-30,
• Średni poziom – 29-20,
• Niski poziom – 19-10,
• Bardzo niski poziom – 9-0.
Przedstawiony podział osób badanych na poszczególne grupy został stworzony
wyłącznie na użytek badań w celu zaliczenia poszczególnych wskaźników do kategorii wysokich, średnich lub niskich wskaźników.
Badani funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle osiągnęli średni poziom wypalenia zawodowego na poziomie:
– dla wskaźnika wyczerpania emocjonalnego 15,12 punktów,
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– dla wskaźnika depersonalizacji średni wskaźnik punktowy na poziomie 9,72,
–d
 la wskaźnika osiągnięć osobistych wynik ten wyniósł 22,32 punktów.
Wszystkie 72 z powyższych wskaźników osiągnęły poziom średni.
Biorąc pod uwagę poszczególne poziomy wskaźnika wypalenia zawodowego
odpowiednio dla wyczerpania emocjonalnego w grupie o bardzo niskim wskaźniku znalazło się 6 osób; o niskim wskaźniku 16 osób, średnim wskaźniku 33
osoby, o wysokim wskaźniku 12 osób, o bardzo wysokim 8 osób. Dla wskaźnika
depersonalizacji 9 osób zaliczono do grupy bardzo niskiego wskaźnika, 7 osób do
grupy niskiego wskaźnika, 51 osób do grupy średniego wskaźnika, 6 osób do grupy
wysokiego wskaźnika, 2 osoby do bardzo wysokiego wskaźnika. Analogicznie do
poziomu wskaźnika osiągnięć osobistych do grupy bardzo wysokiego wskaźnika
zaliczono 6 osób, do grupy o wysokim wskaźniku – 14 osób, do grupy o średnim
wskaźniku 28 osób, do grupy niskiego wskaźnika – 20 osób, w grupie bardzo niskiego wskaźnika znalazło się 7 osób.
2. Poziom wypalenia zawodowego u badanych w poszczególnych wskaźnikach.

Wyczerpanie
emocjonalne

Wartość %

Średnia
wskaźnika

Liczba
badanych

8

1

9

12

0,78

7

9,33

5,86

Niski

16

21,33

7,38

7

9,33

3,86

20

26,67

12,2

Średni

33

44

14,48

51

68

10,69

28

37,33

25,89

Wysoki

12

16

22,58

6

8

17

14

18,67

30,42

Bardzo
wysoki

8

10,67

32,63

2

2,67

24

6

8

39,67

Średnia
wskaźnika

Liczba
badanych

6

Wartość %

Średnia
wskaźnika

Bardzo
niski

Wartość %

Liczba
badanych

Poczucie osiągnięć
osobistych

Poziom
Wskaźnika

Depersonalizacja
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Biorąc pod uwagę dane zawarte w tabeli w przypadku wskaźnika wyczerpania
emocjonalnego, poziom bardzo niski i niski osiągnęło ogółem 29,33 % badanych.
Natomiast do poziomu wskaźnika średniego, wysokiego i bardzo wysokiego zaliczono ogółem 70,67% wszystkich badanych. W przypadku wskaźnika depersonalizacji – badani, którzy uzyskali poziom niski i bardzo niski stanowią 21,33%
całości respondentów. 78,67% Ogółu badanych zaliczono do grupy posiadających
wskaźnik średni, wysoki i bardzo wysoki. Analogicznie dla wskaźnika poczucia
osiągnięć osobistych 64% ogółu badanych zaliczono do osób, których poziom
średni, wysoki i bardzo wysoki, 36% badanych do kategorii osób zaliczanych do
wskaźnika niskiego i bardzo niskiego.
Powyższe dane dowodzą, iż funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Jaśle posiadają w większości średni i wysoki poziom wypalenia
zawodowego.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
w poszczególnych grupach wiekowych osiągnęli średnie wskaźniki wypalenia zawodowego na poziomie:
1. do 25 lat:
– dla wyczerpania emocjonalnego – 2,43;
– dla depersonalizacji – 2,29;
– dla osiągnięć osobistych – 34.
2. od 26 do 30 lat:
– dla wyczerpania emocjonalnego – 8,81;
– dla depersonalizacji – 6,98;
– dla osiągnięć osobistych – 28,7.
3. od 31 do 35 lat:
– dla wyczerpania emocjonalnego – 11,58;
– dla depersonalizacji – 7,75;
– dla osiągnięć osobistych – 25,08.
4. od 36 do 45 lat:
– dla wyczerpania emocjonalnego – 14,54;
– dla depersonalizacji – 10,42;
– dla osiągnięć osobistych – 18,32.
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5. powyżej 46 lat:
–d
 la wyczerpania emocjonalnego – 16,67;
–d
 la depersonalizacji – 14,56;
–d
 la osiągnięć osobistych – 10,71.
Wraz z wzrostem wieku wzrasta wskaźnik wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji. Wnioskować zatem należy, iż wiek jest determinantem poziomu
wypalenia zawodowego w poszczególnych jego syndromach.
Respondenci zajmujący stanowisko kierownicze w poszczególnych wskaźnikach
wypalenia zawodowego osiągnęli średnio dla wyczerpania emocjonalnego 18,33;
dla depersonalizacji 12,32 dla poczucia osiągnięć osobistych 22,36. Analogicznie
dla pracowników szeregowych średni poziom wyczerpania emocjonalnego wyniósł
14,12; dla depersonalizacji 8,77; dla poczucia osiągnięć osobistych 19,87.
Konkludując: zajmowane stanowisko funkcjonariuszy wpływa na poziom wypalenia zawodowego.
Ze względu na miejsce zamieszkania funkcjonariusze jasielskiej PSP uzyskali
średnie wyniki dla wyczerpania emocjonalnego: mieszkańcy wsi: 14,81 zaś mieszkańcy miasta: 15,90. Dla wskaźnika depersonalizacji odpowiednio: 8,87 i 9,99. Dla
wskaźnika osiągnięć osobistych odpowiednio: 21,40 i 24,60.
3. Poziom wypalenia z uwzględnieniem stanu cywilnego badanych.

63

Wpływ wypalenia zawodowego na samoświadomość…

Praca zawodowa niejednokrotnie odwzorowuje swoje piętno na życiu osobistym.
Wśród badanych znalazło się 63 żonatych i 12 kawalerów. Wyniki w powyższym
wykresie rozdzielają się prawie na tym samym średnim poziomie zarówno u zamężnych, jak i kawalerów.
4. Porównanie wypalenia zawodowego pod względem lat służby.

Poziom poszczególnych wskaźników wypalenia zawodowego rośnie wraz z latami
służby. Największy wzrost wskaźnika wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji następuje od 10 do około 20 lat służby. Powyżej 20 lat wskaźniki nadal rosną, ale
już w wolniejszym tempie. Największe poczucie osiągnięć osobistych mają funkcjonariusze w przedziale od 10 do 20 lat; poczucie to rośnie wraz z biegiem lat służby.
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5. Średni poziom wypalenia zawodowego pod względem relacji interpersonalnych.

Analizując powyższy wykres należy przypuszczać, że stosunki interpersonalne
panujące w miejscu pracy warunkują poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, a poziom
wskaźników wypalenia zawodowego wzrasta wraz z pogorszeniem się relacji służbowych.
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6. Poziom wypalenia zawodowego pod względem oceny atrakcyjności pracy.

Powyższe dane wskazują, iż wskaźniki wypalenia zawodowego rosną wraz ze spadkiem pozytywnego odczucia w stosunku do wykonywanej pracy.
7. Średni wskaźnik wypalenia zawodowego z uwzględnieniem pionu pracy.
Wyczerpanie
emocjonalne
Średni
poziom
wskaźnika

Depersonalizacja

15,12

Poczucie osiągnięć
osobistych

9,72

22,32

Pion Pracy
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JRG

18,34

13,76

24,87

PSK

15,21

10,76

21,64

8-godz.

13,54

11,43

20,39
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Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że najwyższy wskaźnik wypalenia
zawodowego mają pracownicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jaśle. Wynika
to z tego, że uczestniczą oni bezpośrednio w akcjach ratowniczych, przez co są
narażeni na stres.
8. Poczucie przeciążenia pracą, a poziom wypalenia zawodowego.
Wyczerpanie
emocjonalne
Średni poziom
wskaźnika

15,12

Depersonalizacja

Poczucie osiągnięć
osobistych

9,72

22,32

Przeciążenie codzienną pracą
Nigdy

6,76

4,23

24,76

Czasem

15,45

10,43

22,65

Przeważnie

17,45

11,54

19,99

Zawsze

18,34

15,02

18,32

Analizując tabelę należy stwierdzić, że wzrost wskaźnika wypalenia zawodowego
następuje wraz ze wzrostem poczucia obciążenia powierzonymi obowiązkami
służbowymi.

Analiza wyników uzyskanych przez badanych
w Rysunkowym Teście Twórczego Myślenia
W myśl polskiej normalizacji testu badanych podzielono na osoby, które uzyskały
od 0-4 punktów sten uznając je za nisko uzdolnione twórczo, 5-6 punktów sten
za osoby średnio uzdolnione twórczo oraz 7-10 punktów sten – jako osoby uzdolnione twórczo.
Średnio badani funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zostali uznani za osoby średnio uzdolnione twórczo.
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9. Wartość % badanych zaliczonych do poszczególnych grup uzdolnień twórczych.
Poziom uzdolnień twórczych

Wartość % badanych

Bardzo niski

24

Niski

26

Średni

35

Wysoki

15

Największą grupę osób stanowiącą 35% badanych stanowią osoby o średnich uzdolnieniach twórczych. Najmniejsza grupę stanowią osoby o wysokich uzdolnieniach
twórczych 15%.
10. Poziom wypalenia zawodowego w poszczególnych grupach badanych w porównaniu z poziomem zdolności twórczych.
Wyczerpanie
emocjonalne
Średni poziom
wskaźnika

15,12

Depersonalizacja
9,72

Poczucie osiągnięć
osobistych
22,32

Poziom zdolności twórczych
Bardzo niski

19,45

14,25

18,25

Niski

17,25

10,78

20,93

Średni

15,25

7,25

21,58

Wysoki

13,65

5,91

28,85

Potwierdza się hipoteza, że poziom wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zależy od poziomu zdolności twórczych. Wraz ze wzrostem poziomu zdolności twórczych obserwujemy
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znaczny spadek poziomu wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji. W przypadku poczucia osiągnięć osobistych u badanych posiadających niski i bardzo niski
poziom zdolności twórczych obserwujemy podobną średnią wartość tego zjawiska.

Analiza wyników badań uzyskanych w Skali
Samoświadomości Z. Oleszkiewicz i Z. Zaborowskiego
Na potrzeby badań przyjęto następujący podział respondentów:
1. Bardzo wysoki poziom samoświadomości – 70-60,
2. Wysoki poziom samoświadomości – 59-45,
3. Średni poziom samoświadomości – 44-34,
4. Niski poziom samoświadomości – 33-22,
5. Bardzo niski poziom samoświadomości – 21-11.
Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle uzyskali
średni i wysoki poziom samoświadomości.
11. Wartość procent badanych na różnych poziomach samoświadomości.
Poziom samoświadomości

Wartość: % badanych

Bardzo wysoki

12

Wysoki

27

Średni

36

Niski

14

Bardzo niski

11

Razem

100
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12. Poziom wypalenia zawodowego w porównaniu z poziomem samoświadomości.
Wyczerpanie
emocjonalne

Depersonalizacja

Poczucie osiągnięć
osobistych

15,12

9,72

22,32

Bardzo wysoki

15,21

7,21

18,56

Wysoki

22,14

9,87

16,45

Średni

25,87

10,52

15,41

Niski

15,65

8,45

17,25

Bardzo niski

14,98

6,41

20,21

Dane z tabeli ukazują zależność poszczególnych wskaźników wypalenia zawodowego w korelacji z poziomami samoświadomości strażaków PSP w Jaśle. Wypalenie
zawodowe koreluje z poziomem samoświadomości. Wraz ze wzrostem poziomu
samoświadomości następuje wzrost wskaźnika wyczerpania emocjonalnego. Podobna sytuacja występuje przy wskaźniku depersonalizacji. W tym przypadku
wysoki poziom wypalenia zawodowego warunkuje średni poziom samoświadomości. Wypalenie zawodowe strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle uzależnione jest od poziomu samoświadomości, a poziom
poszczególnych wskaźników wypalenia zawodowego indywidualnie wpływa na
poziom samoświadomości.

Analiza wyników badań uzyskanych w teście
Kwestionariusz Samoakceptacji S.A. Karyłowskiego
Badanych zaliczono do grup w poszczególnych wartościach punktowych:
1. Bardzo wysoki poziom – 150-140,
2. Wysoki poziom – 139-121,
3. Średni poziom – 120-72,
4. Niski poziom – 71-54,
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5. Bardzo niski poziom – 53-43.
Strażacy PSP w Jaśle uzyskali średni wskaźnik akceptacji siebie 100,05. Ogół
badanych został zaliczony do grupy o średnim poziomie akceptacji siebie.
13. Wartość % badanych w poszczególnych grupach samoakceptacji.
Poziom samoakceptacji

Wartość badanych %

Bardzo niski

4

Niski

18

Średni

59

Wysoki

14

Bardzo wysoki

5

14. Poziom samoakceptacji, a poziom wypalenia zawodowego.
Wyczerpanie
emocjonalne
Średni poziom
wskaźnika

Depersonalizacja

15,12

Poczucie osiągnięć
osobistych

9,72

22,32

Samoakceptacja
Bardzo niski

23,45

15,04

19,74

Niski

19,66

13,25

21,18

Średni

15,82

10,01

23,02

Wysoki

14,14

8,14

25,14

Bardzo wysoki

12,54

7,12

26,17

Dane zawarte w tabeli potwierdzają hipotezę, ze wypalenie zawodowe uzależnione
jest od poziomu akceptacji siebie. Osoby o bardzo wysokim poziomie samoakceptacji posiadają niski poziom wypalenia zawodowego i odwrotnie. W oparciu
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o powyższe dane dotyczące wskaźników wypalenia zawodowego w poszczególnych
kategoriach samoakceptacji wnioskować należy, iż wysoki poziom wypalenia zawodowego negatywnie wpływa na poziom samoakceptacji wśród funkcjonariusz
PSP w Jaśle.

Podsumowanie
Praca jeśli jest źródłem zadowolenia, wiąże się z poczuciem kompetencji i satysfakcji, może być czynnikiem budującym fizyczną i psychiczną kondycję człowieka.
W szczególnych przypadkach może stać się jednak źródłem apatii, niezadowolenia
z życia, beznadziejności, może powodować uczucie niekompetencji i niedostosowania.
Celem badań było poznanie powiązań pomiędzy syndromem wypalenia zawodowego a samoakceptacją, samoświadomością i zdolnościami twórczymi wśród
strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Badania
dowiodły, iż istnieje zależność pomiędzy syndromem wypalenia zawodowego,
a samoakceptacją, samoświadomością oraz zdolnościami twórczymi. Stwierdzono, że samoakceptacja odgrywa istotną rolę w procesie wypalenia zawodowego.
Wyniki badań wykazały, że osób z niskim poziomem wypalenia jest więcej niż
z wysokim, a wśród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Jaśle dominuje średni poziom wypalenia zawodowego. Na ten stan
rzeczy działają poszczególne rodzaje zmiennych. Wzrost wskaźnika wypalenia
zawodowego następuje wraz z wiekiem, wzrostem lat pracy i służby. Na poziom
wypalenia zawodowego nie ma wpływu miejsce zamieszkania, czy wykształcenie.
Powyższe dane skłaniają do refleksji, aby od początku swojej kariery zawodowej
kreować i rozwijać zdolności twórcze, kształtować odpowiedni poziom samoświadomości i akceptacji siebie. Proces ten powinien wspierać pracodawca poprzez
zapewnienie odpowiednich warunków pracy, racjonalny przydział zakresu obowiązków służbowych, stworzenie przejrzystego systemu wynagrodzeń. Wykształcenie odpowiednich cech osobowości będzie owocować w przyszłości efektywniejszą
i wydajniejszą pracą, bez stresu i poczucia wypalenia zawodowego.

72

Waldemar Basak

Streszczenie
Wpływ wypalenia zawodowego na samoświadomość, akceptację siebie oraz
poziom zdolności twórczych funkcjonariuszy Straży Pożarnej
Celem badań było poznanie poziomu korelacji pomiędzy syndromem wypalenia
zawodowego a samoakceptacją, samoświadomością i zdolnościami twórczymi
wśród strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Badania dowiodły, iż istnieje zależność pomiędzy syndromem wypalenia zawodowego,
a samoakceptacją, samoświadomością oraz zdolnościami twórczymi. Stwierdzono,
że samoakceptacja odgrywa istotną rolę w procesie wypalenia zawodowego. Wyniki
badań wykazały, że osób z niskim poziomem wypalenia jest więcej niż z wysokim,
a wśród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
dominuje średni poziom wypalenia zawodowego.
Słowa kluczowe: straż pożarna, strażak, wypalenie zawodowe, akceptacja siebie,
samoświadomość, zdolności twórcze.

Summary
The impact of professional burnout on self-awareness, self-acceptance and the
level of creative abilities of officers in Fire Department
The aim of the study was to investigate the level of correlation between burnout
syndrome and self-acceptance, self-awareness and creative abilities of firefighters
District Headquarters of the State Fire Service in Jaslo. Studies have shown that
there is a relationship between a professional burnout syndrome and self-acceptance, self-awareness and creative abilities. It was found that self-acceptance plays an
important role in the process of burnout. The results showed that there are more
people with low level of professional burnout than high; and among the officers of
the District Headquarters of the State Fire Service in Jaslo dominates the average
level of burnout.
Keywords: fire department, firefighter, professional burnout, self-acceptance, self-awareness, creativity.
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Wypalenie zawodowe, przegląd teorii
Joanna Lipowska1

Część 2. Konsekwencje, metody zapobiegania
i leczenia
Wprowadzenie
Wypalenie zawodowe to problem o szczególnym znaczeniu zarówno indywidualnym, jak i społecznym. W wymiarze indywidualnym postępujące wypalenie
i towarzyszące mu obniżenie lub utrata motywacji do pracy powoduje szereg negatywnych konsekwencji o charakterze zdrowotnym, emocjonalnym i efektywnościowym. W wymiarze organizacyjnym, wypalenie zawodowe pracowników, powoduje
wyraźne obniżenie jakości świadczonych przez nich usług, czy jest to nauczanie,
czy świadczenia medyczne, czy obsługa klienta. Do powszechnych obserwowanych skutków o szerokim zakresie oddziaływania należą między innymi: większa
absencja z powodów chorobowych, wykorzystywanie tylko części posiadanych
kompetencji, zaniedbywanie obowiązków związanych z pracą, częstsze konflikty
interpersonalne, negatywne postawy wobec „klientów”, współpracowników, samej
pracy oraz pracodawcy, a także niższa produktywność2. Poważnymi konsekwencjami wypalenia zawodowego są także straty finansowe pracodawców. Badania
wykazały, że w USA z powodu konsekwencji wywołanych przez stres związany
z pracą i skutki wypalenia zawodowego, korporacje tracą około 300 bilionów dolarów rocznie3. Choć przyczyny wypalenia zawodowego wiążą się z charakterem
wykonywanej pracy, to jednak często to pracownicy obwiniani są za wypalenie
zawodowe, którego doświadczają. Taka postawa pracodawców sprawia, że nie są
prowadzone odpowiednie działania zapobiegawcze, przeciwdziałające wystąpieniu
1.	Mgr Joanna Lipowska, HR Project Manager w Personnel Profile oraz IDEA! Management
Consulting.
2.	C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter, Job burnout, „Annual Review of Psychology” 2001,
52 (1), s. 397-425.
3.	C.H. Thomas, M.J. Lankau, Preventing burnout: the effects of LMX and mentoring on socialization, role stress, and burnout, „Human Resource Management” 2009, 48 (3), s. 417-432.
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wypalenia zawodowego. Ponadto działania naprawcze, kiedy są uruchamiane w sytuacji kryzysu i nasilenia procesu wypalenia w danym środowisku zawodowym,
często są skierowane na wzmacnianie indywidualnych sposobów radzenia sobie,
bez próby zmiany tego, co wypalenie zawodowe wywołuje. W rezultacie wypalenie
dotyka najbardziej zaangażowanych pracowników i przynosi szereg negatywnych
konsekwencji dla nich samych, instytucji w której pracują oraz odbiorców usług.
Wypalenie zawodowe pojawia się także jako istotny element w szerszym spojrzeniu na jakość życia człowieka, w koncepcji „life-balance”, w której istotne jest
dążenie do osiągnięcia równowagi życiowej, między innymi poprzez odpowiednie
sposoby radzenia sobie, ze stresem stale obecnym w środowisku pracy i w życiu.
Subiektywne poczucie „life-balance” wiąże się z odczuwaniem dobrostanu (well-being), a także z poczuciem szczęścia i satysfakcji życiowej. Brak tej równowagi
życiowej (life-balance) i brak odpowiedniego radzenia sobie ze stresem, prowadzi
zdaniem autorów koncepcji4 do wypalenia zawodowego, depresji, bezsenności,
uzależnień, a nawet do samobójstw.
Zjawisko wypalenia zawodowego jest zbyt często traktowane mało poważnie
nie tylko przez pracodawców, ale też przez osoby, których dotyka. W niniejszym
artykule zaprezentowane są rozliczne objawy występujące jako konsekwencje rozwiniętego procesu wypalenia zawodowego. Zaprezentowano także metody zapobiegania i zwalczania wypalenia zawodowego, na bazie zarówno istniejących teorii,
jak i badań, nad tym zjawiskiem o szerokim oddziaływaniu społecznym.

Konsekwencje wypalenia zawodowego
Pracownicy doświadczają osobistych kosztów wypalenia zawodowego w postaci pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak wypalenie zawodowe
przede wszystkim objawia się niekorzystnymi skutkami w środowisku zawodowym,
w którym pracują. Pracownicy wypaleni osiągają wyniki obniżone w stosunku do
posiadanych przez nich kompetencji, nie przestrzegają standardów jakościowych
istotnych dla danego zawodu, popełniają błędy, są mniej staranni, a także mniej
kreatywni w rozwiązywaniu problemów. Przede wszystkim są jednak mniej zaan-

4.	K. Matuska, C. Christiansen, Life Balance. Multidisciplinary theories and research, New York
2006.
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gażowani i ograniczają swój wysiłek do minimum niezbędnego, aby utrzymać się
w pracy. W rezultacie wypalenie dotyka najbardziej zaangażowanych pracowników
i przynosi szereg negatywnych konsekwencji dla nich samych, instytucji w której
pracują oraz odbiorców usług.
Konsekwencje wypalenia zawodowego przejawiają się różnymi objawami, które
można obserwować o osób dotkniętych wypaleniem w różnym nasileniu i różnym
zestawieniu objawów. Opisuje je Maslach5, Demerouti6, a także Freudenberger7.
Objawy wypalenia można podzielić na trzy grupy symptomów: fizyczne, psychologiczne i związane z pracą.
Fizyczne symptomy wypalenia:
– Dominujące poczucie fizycznego zmęczenia / wyczerpania
– Zaniedbywanie aktywności fizycznej
– Zakłócenia snu, bezsenność
– Bóle głowy, bóle pleców
– Osłabienie, obniżona odporność, częste choroby bez rozpoznawalnych przyczyn
–Z
 miana wagi ciała, zmiana zwyczajów żywieniowych
–O
 bniżenie potrzeb seksualnych
–N
 adużywanie alkoholu, leków, palenie tytoniu.
Psychologiczne symptomy wypalenia:
– Znudzenie, zniechęcenie, przygnębienie, bezsilność, obniżony nastrój, stała
obecność negatywnych postaw i myśli
–T
 rudności w relaksowaniu się
–U
 trzymujące się poczucie znużenia,
–U
 krywanie uczuć, izolowanie się od innych
–D
 ługotrwałe resentymenty lub urazy wobec innych ludzi
–R
 egularnie występujące poczucie osamotnienia lub izolacji
–N
 awracające lęki, niepokój, depresja, neurastenia
–P
 oczucie pustki i brak celów.
5.	C. Maslach, M.P. Leiter, Early predictors of job burnout and engagement, „Journal of Applied
Psychology” 2008, 93 (3), s. 498-512.
6.	E. Demerouti, A.B. Bakker, F Nachreiner, W. Schaufeli, The Job Demands-Resources Model of
Burnout, „Journal of Applied Psychology” 2001, 3, s. 499-512.
7. H. J. Freudenberger, Staff Burn-Out, „Journal Of Social Issues” 1974, 30(1).
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Symptomy wypalenia związane z pracą:
– Zaniedbywanie obowiązków związanych z pracą, nie przestrzeganie standardów jakościowych istotnych dla danego zawodu, popełnianie błędów, brak
staranności
– Negatywne postawy wobec „klientów”, współpracowników oraz pracodawcy;
schematyczne i mało podmiotowe traktowanie podopiecznych
– Utrata zapału, obniżenie motywacji do pracy
– Mniejsze zaangażowanie, ograniczanie wysiłku do minimum niezbędnego,
aby utrzymać się w pracy
– Niezadowolenie ze swojej pracy, brak satysfakcji
– Usztywnienie myślenia, niechęć do wprowadzania nowości, usprawnień
w pracy, niższa kreatywność
–R
 osnące poczucie niekompetencji
– Niższa produktywność, wyniki obniżone w stosunku do posiadanych przez
nich kompetencji, wykorzystywanie tylko części posiadanych kompetencji
–W
 iększa absencja z powodów chorobowych
–C
 zęstsze konflikty interpersonalne z przełożonymi i współpracownikami
–O
 bniżenie identyfikacji ze swoją grupą zawodową.
– Skracanie czasu poświęcanego na pracę, opór przed codziennym wyjściem
do pracy
–W
 zrastająca chęć odejścia z pracy lub porzucenia zawodu.

Zapobieganie i zwalczanie wypalenia zawodowego
Wypalenie zawodowe chociaż jest zjawiskiem chronicznym, jest jednak odwracalne.
Maslach i Leiter8 uważają. że możliwe jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy, a także zwalczanie wypalenia i tym samym odzyskanie utraconej
motywacji do pracy, zarówno na poziomie indywidualnym jak i organizacyjnym.
Autorzy podają zarówno indywidualne jak i organizacyjne sposoby przywracania
zaangażowania i pasji, które jest pojmowane jako odwrotność wypalenia zawodowego. Proponują, aby w pierwszym etapie dokonać analizy i zidentyfikować

8.	C. Maslach, M. P. Leiter, Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą,
Warszawa 2005.
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obszary niedopasowania między pracownikiem a organizacją, badając kluczowe, wyżej wymienione obszary w sześciu kategoriach,a następnie wypracować
rozwiązania, które mają poprawić dopasowanie w problemowym obszarze i tym
samym zwalczyć syndrom wypalenia zawodowego lub zapobiegać jego rozwinięciu. Autorzy uważają także, że możliwe jest nie tylko zapobieganie wypaleniu, ale
także odwrócenie zjawiska wypalenia zawodowego i powrót do zaangażowania.
Jeśli to się powiedzie, wtedy zamiast wyczerpania pojawia się entuzjazm, zamiast
zgorzknienia współczucie, a zamiast niepokoju efektywność9.
Maslach10 zauważa, że większość strategii prewencyjnych lub interwencyjnych
koncentruje się na indywidualnych strategiach. Są one jednak skuteczne tylko do
pewnego stopnia, ponieważ w środowisku pracy, pracownik nie ma realnego wpływu na występujące stresory i tym samym nie ma możliwości zmiany elementów,
które wywołują wypalenie zawodowe. Z badań wynika, że warsztaty poświęcone
radzeniu sobie ze stresem, relaksacji, zarządzaniu czasem, asertywności, terapii
racjonalno-emotywnej, a także trening umiejętności interpersonalnych i społecznych, pracy w zespole czy umiejętności mediacyjnych, mają ograniczone działanie.
Wykazano, że ich wpływ jest istotny tylko w zakresie obniżenia wyczerpania emocjonalnego, obserwowanego tylko u części uczestników badań, nie mają jednak
żadnego pozytywnego wpływu na dwa pozostałe wymiary wypalenia: depersonalizację oraz obniżone poczucie osiągnięć osobistych.
Zdaniem Maslach11 najbardziej skutecznym sposobem interwencji jest działanie
dwutorowe: wdrożenie odpowiednich praktyk menedżerskich i połączenie ich
z rozwojowo-edukacyjnymi działaniami wyżej opisanymi, rozwijającymi umiejętności indywidualne. Prewencyjne działania menedżerskie powinny być skierowane na sześć obszarów krytycznych niedopasowania pomiędzy organizacją
a pracownikiem, które zostały krótko zaprezentowane w części dotyczącej przyczyn
wypalenia zawodowego.
Maslach12 zauważa, że o wiele bardziej skuteczna niż koncentrowanie się na
aspektach negatywnych i działaniach ukierunkowanych na zmniejszenie wypale9.
10.
11.
12.

C. Maslach, M. P. Leiter, Pokonać…, s. 46-48.
C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter, Job…, s. 418-419.
Tamże, s. 418-420.
Tamże, s. 416-417.
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nia zawodowego, okazuje się koncentracja na budowaniu zaangażowania w pracę. Tworzenie środowiska pracy, które kreuje pozytywną energię, oddanie pracy,
zaangażowanie w nią, utożsamienie z misją organizacji, prowadzą nie tylko do
wyższego poczucia dobrostanu (well-being), ale też do wyższej produktywności.
Jej zdaniem choć kosztowniejsze i trudniejsze do implementacji, takie podejście
ogólno-organizacyjne, skupione na budowaniu pozytywnych aspektów, a nie niwelowaniu negatywnych czynników, jest bardziej efektywne w odzyskaniu zaangażowania kompetentnych pracowników, oraz przywrócenia ich motywacji.
Czasami ograniczenie środowiskowych czynników negatywnych, prowadzących
do wypalenia zawodowego może okazać się wręcz niemożliwe, wtedy jej zdaniem,
równie skutecznym rozwiązaniem okazuje się koncentracja na elementach pozytywnych i budowaniu przeciwieństwa wypalenia, czyli zaangażowania w pracę. Jest
ono definiowane jako stan energetycznego zaangażowania w działania przynoszące
spełnienie osobiste, które skutkuje wzmocnieniem poczucia efektywności zawodowej13.
Kiedy udaje się przywrócić zaangażowanie, wyczerpanie emocjonalne jest zastąpione przez entuzjazm, zgorzknienie będące esencją depersonalizacji, jest zastąpione
przez współczucie i empatię, a obniżone poczucie osiągnięć przez efektywność
i poczucie kompetencji14.
Ayala Pines, bazując na swojej egzystencjalnej koncepcji wypalenia zawodowego,
koncentruje się na prowadzonych przez nią warsztatach, na uświadomieniu uczestnikom roli jaką w etiologii wypalenia odgrywa brak znaczenia wykonywanej pracy.
Jej zdaniem, to właśnie zyskana świadomość pomaga uczestnikom poszukiwać na
nowo znaczenia swojej pracy. Jeśli pracownikom to znaczenie uda się odzyskać,
następuje obniżenie poziomu wypalenia. Zdaniem Pines, niezależnie od stopnia zaawansowania procesu wypalenia i długości jego trwania, może ono zostać
przerwane. Metody, które jej zdaniem są skuteczne, to ponowna afirmacja celów,
motywacji osobistych lub specyficznych dla danego zawodu15. W przedstawianym
przez nią jednym z ćwiczeń uczestnicy odkrywają, że łączą ich stresory i cechy
środowiska, które przyczyniają się do ich wypalenia. Zdaniem Pines, już to odkrycie
13. C. Maslach, M.P. Leiter, Early…, s. 498.
14. C. Maslach, M. P. Leiter, Pokonać…, s. 44.
15.	A. Pines, Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe.
Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2011, s. 49.
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jest samo w sobie bardzo ważne, ponieważ pomaga uczestnikom zrozumieć, że
inni ludzie też doświadczają wypalenia zawodowego, że nie są w tym „wyjątkowi”,
ani odosobnieni, pomaga im pozbyć się poczucia winy związanego z przeżywanym
wypaleniem. Inne ćwiczenie pokazuje, że to czynniki środowiskowe uniemożliwiają
realizację zakładanych celów oraz spełnienie motywacji i aspiracji związanych
z pracą. Odkrycie tej zależności pomaga uczestnikom zrozumieć związek między
niemożnością osiągnięcia celów, poczuciem porażki, a doznawanymi symptomami
wypalenia. Uczestnicy przestają się obwiniać za przeżywane wypalenie, a ich energia
jest ukierunkowywana na wytworzenie pomysłów, na temat tego jak można zmienić
środowisko pracy, w ramach posiadanych możliwości wpływu. Jednocześnie jest
prowadzona praca nad zmianą swoich własnych nierealistycznych celów i oczekiwań, aby uzyskanie satysfakcji i sensu było w pracy możliwe16.
Pines17 podaje zatem na bazie swojej teorii i prowadzonych warsztatów, trzy
obszary, w ramach których powinna być prowadzona praca na leczeniem wypalenia zawodowego:
– Identyfikacja świadomych i nieświadomych powodów dla których został
wybrany dany zawód; określenie w jaki sposób wybrany model kariery miał
dostarczyć egzystencjalnego sensu.
– Identyfikacja przyczyn w niepowodzeniu zyskania egzystencjalnego sensu
poprzez pracę; analiza związku tej porażki z wypaleniem.
– Identyfikacja zmian, które umożliwią na nowo zyskanie egzystencjalnego znaczenia poprzez pracę.
Z modelu wypalenia Demerouti i jej współpracowników18 opartego na obciążeniach i zasobach pracy, wynikają konkretne wskazania dla zapobiegania rozwojowi
wypalenia. Autorzy wskazują na rolę zasobów jako tych czynników, które powodują,
że ludzie mimo pracy, mimo doświadczenia przeciążenia pracą, pozostają w dobrostanie psychofizycznym. Podają dwa rodzaje zasobów: zewnętrzne, do których
zaliczają zarówno zasoby organizacyjne i społeczne, oraz zasoby wewnętrzne, takie
jak: styl zachowania, cechy poznawcze.
16. A. Pines, Wypalenie…, s. 52.
17.	A. Pines, Treating Career Burnout: A Psychodynamic Existential Perspective, „In session: Psychoterapy in Practice” 2000, 56(5), s. 633-642.
18. E. Demerouti, A.B. Bakker, F. Nachreiner, W. Schaufeli, The Job…, s. 501.
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W swoich badaniach koncentrują się na zewnętrznych zasobach organizacyjnych
takich jak:
– Kontrola sprawowana nad pracą,
– Możliwości rozwoju,
– Udział w podejmowaniu decyzji,
– Różnorodność zadań.
Jako społeczne źródła wsparcia zewnętrznego wymieniają:
– Współpracowników,
– Rodzinę,
– Przyjaciół.
Zgodnie z ich koncepcją, kiedy w środowisku zawodowym brak jest źródeł wsparcia, pracownicy nie potrafią radzić sobie z negatywnym wpływem wymagań pracy
i tym samym nie osiągają swoich celów osobistych i zawodowych. To, ich zdaniem,
prowadzi do obniżenia motywacji i wycofania swojego zaangażowania z pracy,
która to postawa jest swego rodzaju mechanizmem obronnym.
Model Obciążeń i Wymagań Pracy (Job Demands-Resources) Demerouti
i współpracowników został wykorzystany jako podstawa teoretyczna do badań
longitudinalnych, które przeprowadzono w Finlandii19. Wykorzystano dane z badań
zdrowia dzieci prowadzonych w latach 60. Udało się dotrzeć ponownie w latach 80.
do ponad 90% badanych z pierwszego okresu, zaś w latach 90., trzeciej fazie badań,
przebadano około 50% liczby badanych sprzed 35 lat. Dzięki tym badaniom udało
się stwierdzić, że Ci którzy wykazywali największą różnorodność umiejętności
i talentów, wykazywali tym samym najniższe poziomy wypalenia zawodowego.
Badacze w badaniu longitudinalnym odkryli związek tej różnorodności zarówno
z poziomem wykształcenia, wyższym poziomem ekonomicznym rodziny pochodzenia i wyższymi możliwościami intelektualnymi przejawianymi w dzieciństwie.
Jednak wnioski z ich badań są bardziej ogólne: kiedy pracownicy wykorzystują
w pracy więcej talentów i umiejętności, tym samym mogą uznać swoją pracę za
bardziej istotną, co przyczynia się do wzrostu ich motywacji i satysfakcji i zmniejsza

19.	J.J. Hakanen, A.B. Bakker, M. Jokisari, M, A 35-year follow-up study on burnout among Finnish
employees, „Journal of Ocupational Health Psychology” 2011, 3 (16), s. 345-360.
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prawdopodobieństwo negatywnych konsekwencji w postaci wypalenia zawodowego, mimo doznawanego stresu i obciążenia.
Sęk na bazie swojej poznawczej koncepcji wypalenia zawodowego podaje wskazania dla działań zapobiegających, prewencyjnych wobec wypalenia zawodowego.
Jej zdaniem interwencja antywypaleniowa działa uodparniająco przez kształtowanie
poczucia skuteczności radzenia sobie ze stresem zawodowym. Zgodnie z uzyskanymi przez nią wynikami badań, najbardziej skutecznym mechanizmem kontroli
poznawczej okazało się „doznawanie” (savoring), które polega na pozytywnej ocenie sytuacji i podjęciu próby świadomego dostosowania się, poprzez doskonalenie
zawodowe. Taka strategia zaradcza wpływa bezpośrednio na zmniejszenie emocjonalnego wyczerpania oraz podwyższa poziom zaangażowania zawodowego20.
Zdaniem Sęk jedną z najbardziej skutecznych strategii zapobiegania wypaleniu
zawodowemu jest rozwój zawodowych kompetencji zaradczych. Z badań wynika,
że podwyższanie poczucia własnej zawodowej skuteczności, przeciwdziała zarówno
wypaleniu całkowitemu, jak i depersonalizacji oraz obniżaniu satysfakcji zawodowej21. Podwyższanie kompetencji zawodowych nie likwiduje poczucia wyczerpania
emocjonalnego i psychofizycznego. Te, jej zdaniem można łagodzić tylko przez
aktywne, różne formy wypoczynku, odnowę psychofizyczną, rozwój pozazawodowych zainteresowań i hobby. Równie istotną formę pełni rozwój pozytywnego,
wspomnianego wyżej typu kontroli – „doznawanie”. Zdaniem Sęk ta umiejętność
jest wyrazem filozofii zawodowej, która pozwala na akceptację naturalnych przeciwności występujących w danej profesji z jednoczesną świadomością konieczności
ciągłego własnego rozwoju i doskonalenia się. Sęk wskazuje, że wyżej wymienione
działania prewencyjne w postaci strategii wzmacniania środowiskowego i podmiotowego powinny być podejmowane w sytuacji, gdy zagrożenie wypaleniem jest
jeszcze odległe w czasie. Zasoby podmiotowe to nie tylko kompetencje związane
z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi koniecznymi w zawodzie, które są zdobywane w kształceniu akademickim i w trakcie zdobywania kolejnych lat praktyki
zawodowej, ale również kompetencje społeczne, interpersonalne i umiejętności
20.	H. Sęk, Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii
poznawczej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe…, Warszawa 2011, s. 83-112.
21.	H. Sęk, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, [w:]
H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe…, Warszawa 2011, s. 149-167.
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radzenia sobie ze stresem zawodowym (Tamże, s. 166), które razem przyczyniają się
do wzmocnienia zawodowych kompetencji zaradczych zapobiegających wypaleniu.
Lieke L. Ten Brummelhuis22 badał wpływ dwóch typów wsparcia: emocjonalnego
i instrumentalnego, w środowisku zawodowym oraz w środowisku rodzinnym.
Wsparcie bezpośredniego przełożonego ma istotny wpływ obniżający wypalenie
zawodowe, choć jego znaczenie jest nieco mniejsze niż wsparcie rodziny. Badania
dowiodły, że pozytywne znaczenie miało wsparcie emocjonalne: organizacyjne,
wsparcie przełożonego oraz wsparcie współpracowników, rozumiane ogólnie jako
wyraz kultury organizacji, nastawionej na wsparcie rodziny. Rodzinne wsparcie
emocjonalne to z kolei: empatia, dbałość, zrozumienie, a także sympatia, czy miłość
partnera życiowego. Natomiast wsparcie instrumentalne zapewniane przez organizację, takie jak na przykład: zapewnienie opieki dla dzieci, elastyczność w zakresie
czasu pracy, możliwość pracy zdalnej, nie przynosiło żadnych efektów dla poczucia
wypalenia zawodowego. Odkrycie Brummelhuis, że wsparcie rodziny ma większy
wpływ na redukcję objawów wypalenia niż wsparcie w miejscu pracy jest istotnym
odkryciem. Wcześniej uważano, że jeśli wypalenie zawodowe jest powodowane
przez czynniki związane z pracą, to tym samym można na nie oddziaływać właśnie poprzez modyfikację środowiska pracy i niekorzystnych w nim elementów.
Choć badania dowiodły, że dobre relacje z kolegami też w istotny sposób pomagają
w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, to jednak wpływ satysfakcjonującego
życia osobistego, rodzinnego, był większy.
Podsumowując metody zapobiegania wypalenia zawodowego i zwalczania go,
wymieniane przez różnych autorów, można zestawić je następująco:
1. Wzmacnianie kompetencji indywidualnych:
– Warsztaty: 1. radzenia sobie ze stresem, 2. relaksacji, 3. zarządzaniu czasem, 4.
asertywności, 5. terapii racjonalno-emotywnej, 5. trening umiejętności interpersonalnych i społecznych, 6. pracy w zespole, 7. umiejętności mediacyjnych

22.	L.L. Ten Brummelhuis, Reducing burnout through support in the workplace and the family domain, [w:] R. V. Schwartzhoffer (red.), Psychology of Burnout: Predictors and Coping Mechanisms,
New York 2009, s. 63-90.
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– Warsztaty profilaktyki i leczenia wypalenia zawodowego, m.in.: redefinicja
celów zawodowych, kryteriów sukcesów, urealnienie oczekiwań związanych
z pracą
–C
 oaching indywidualny
–P
 odwyższanie kompetencji zawodowych
–A
 ktywne dbanie o rozwój kompetencji zaradczych
–K
 orzystanie ze wsparcia rodziny;
2. Działania organizacyjne:
–P
 romowanie równowagi między pracą a życiem rodzinnym
–W
 zmacnianie zaangażowania
–Z
 achęcanie do wykorzystywania różnorodnych umiejętności i talentów
–Z
 achęcanie do rozwoju zawodowego
– Wdrożenie odpowiednich praktyk menedżerskich: feedback, coaching,
wsparcie autonomii, wdrażanie i promowanie wsparcie przełożonego
– Wzmacnianie zasobów: 1. kontrola sprawowana nad pracą - autonomii, 2.
możliwości rozwoju, 3. udział w podejmowaniu decyzji, 4. różnorodność
zadań,
– Zmniejszanie obciążeń pracy: 1. przeciążenia pracą, 2. presji czasu 3. zagrożenia bezpieczeństwa;
3. Zwiększanie dopasowania pracownika do organizacji:
– Identyfikacja obszarów niedopasowania między pracownikiem a organizacją
w kategoriach: 1. obciążenie pracą, 2. kontrola, 3. wynagrodzenie, 4. wspólnota, 5. sprawiedliwość, 6. wartości
– Wypracowanie rozwiązań możliwych do wdrożenia na poziomie pracownika
i organizacji.

Podsumowanie
Działania interwencyjne, zapobiegające wypaleniu i zwalczające je, są między innymi tak istotne, ponieważ syndromem wypalenia zagrożeni są najbardziej wartościowi i zaangażowani pracownicy. Zapobieganie wypaleniu oraz zwalczanie go
i jego skutków, jest możliwe, ale wymaga działania dwutorowego: wzmacniania
zasobów podmiotowych, w rodzaju budowania umiejętności istotnych dla poczucia skuteczności zawodowej oraz odpowiedniego kształtowania czynników
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środowiskowych. Skuteczne jest także budowanie zaangażowania, przeciwieństwa
wypalenia zawodowego, które może prowadzić do istotnej zamiany: wyczerpanie
emocjonalne jest zastąpione przez entuzjazm, zgorzknienie będące wyrazem depersonalizacji, przez współczucie i empatię, a obniżone poczucie osiągnięć osobistych
przez efektywność i poczucie kompetencji.
Mimo tego, że działania instytucjonalne są trudniejsze, bardziej kosztowne i wymagające bardziej planowego działania, niż samo kształcenie indywidualnych umiejętności pracowników, to właśnie takie strategiczne działanie okazuje się jedynie
możliwe w skutecznym zapobieganiu wypaleniu oraz zwalczaniu jego skutków,
kiedy już ono wystąpi. Biorąc pod uwagę szeroki zakres niekorzystnych konsekwencji, które pojawiają się w przypadku wypalonych pracowników, dotykających
nie tylko ich samych, ale przede wszystkim odbiorców ich „usług”, a także samej
organizacji, między innymi skutków finansowych i związanych z atmosferą pracy,
warto podejmować świadome i strategiczne działania prewencyjne i naprawcze.

Streszczenie
Wypalenie zawodowe, przegląd teorii. Część 2. Konsekwencje, metody zapobiegania i leczenia
Celem artykułu był przegląd najważniejszej literatury dla tematyki wypalenia zawodowego, próba uporządkowania wiedzy na temat tego procesu. Artykuł miał na celu
przedstawienie koncepcji najważniejszych dla tego zjawiska, autorów. W niniejszym
opracowaniu, które stanowi część drugą przeglądu literatury, znajdują się informacje na temat konsekwencji wypalenia zawodowego, oraz metod zapobiegania
i zwalczania wypalenia zawodowego. Przedstawione są fizyczne, psychologiczne
i związane z pracą konsekwencje wypalenia zawodowego. Przedstawiono metody
zapobiegania powstaniu procesu wypalenia zawodowego i metody leczenia go.
Słowa kluczowe: wypalenie, wypalenie zawodowe, konsekwencje wypalenia, prewencja wypalenia, zwalczanie wypalenia.

Summary
Burnout. Literature review. Part 2. Consequences, prevention and treatment
The article is a review of literature and theories on job burnout. The article present
most important theories and research results on this subject. This study, which is
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the second part of the review, contains information on physical, psychological
and related to word consequences of job burnout. definitions and concepts of job
burnout, mechanism of its development and its causes. Individual, organizational,
and transactional causes of job burnout, are described. Methods of burnout prevention and burnout treatment based on theories and research has been presented.
Keywords: burnout, job burnout, burnout consequences, burnout prevention,
banishing burnout.

Bibliografia
– Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W., The Job Demands-Resources Model of Burnout, “Journal of Applied Psychology” 2001, 3, s. 499-512.
– Freudenberger H. J., Staff Burn-Out, „Journal Of Social Issues” 1974, 30(1), s.159165.
– Hakanen J.J., Bakker A.B., Jokisari M., A 35-year follow-up study on burnout
among Finnish employees, „Journal of Ocupational Health Psychology” 2011, 3
(16), s. 345-360.
– Maslach C., Leiter M. P., Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia
relacji z pracą, Warszawa 2005.
– Maslach C., Leiter M.P., Early predictors of job burnout and engagement, „Journal
of Applied Psychology” 2008, 93 (3), s. 498-512.
– Maslach C., Schaufeli W.B., Leiter M.P., Job burnout, „Annual Review of Psychology”, 2001, 52 (1), s. 397-425.
– Matuska K., Christiansen C., Life Balance. Multidisciplinary theories and research,
New York 2006.
– Pines A., Treating Career Burnout: A Psychodynamic Existential Perspective, „In
session: Psychoterapy in Practice” 2000, 56(5), s. 633-642.
– Pines A., Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie
zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2011, s. 32-57.
– Sęk H., Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny
i zapobieganie, Warszawa 2011, s. 83-112.

87

Wypalenie zawodowe, przegląd teorii

– Sęk H., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie,
Warszawa 2011, s. 149-167.
– Ten Brummelhuis L.L., Reducing burnout through support in the workplace and the
family domain, [w:] R. V. Schwartzhoffer (red.), Psychology of Burnout: Predictors
and Coping Mechanisms, New York 2009, s. 63-90.
– Thomas C.H., Lankau M.J., Preventing burnout: the effects of LMX and mentoring
on socialization, role stress, and burnout, „Human Resource Management” 2009,
48 (3), s. 417-432.

Tatuaż jako element podkultury więziennej
Alina Maria Basak1

Wprowadzenie
Więzienie jest miejscem, w którym większość potrzeb człowieka ulega deprywacji. Przymus, kontrola, ograniczona przestrzeń, życie zaplanowane zgodnie z zarządzeniami porządku wewnętrznego powodują irytację, złość i niezadowolenie.
Niezaspokojone potrzeby pogłębiać mogą zaburzenia i patologie. Przestępca nie
akceptuje przyjętych ogólnie zasad współżycia społecznego i kultury, a tworzy
szereg wartości, wzorów i norm potrzebnych i dogodnych dla jego zbiorowości.
Dlatego też osadzeni w zakładach karnych szukają innych możliwości realizacji
swoich potrzeb, uciekają w podkulturę więzienną i w ramach przynależności do
niej pogłębiają swoją demoralizację. Stoi ona w opozycji do oficjalnych przepisów
więzienia i jest zjawiskiem niesformalizowanym.

Pozaformalne „prawo” więzienne
Kultura jest wyznacznikiem organizacji życia społecznego oraz wytworem praktyki życia społecznego. To ogół stworzonych przez ludzi wartości naukowych,
społecznych, artystycznych i technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości2.
Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy
składowe są przekazywane przez członków danego społeczeństwa z pokolenia na
pokolenie3. Kultura pełni funkcję integrującą, określa normy i wartości, współtworzy kryteria racjonalności działań i umożliwia ich przewidywalność, co ułatwia
funkcjonowanie członków grupy.
Pewne środowiska społeczne wytwarzają, na swój wewnętrzny użytek, specyficzne dla siebie układy norm, wartości i wzorców zachowania. Układy te określa się
mianem podkultury lub subkultury. Podkultury należy postrzegać jako integralną
część kultury charakterystycznej dla określonego terenu i społeczeństwa. Rozwijając

1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
2. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 145.
3. M. Ciosek, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996, s. 78.
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się na owym terenie, nie są one innością, lecz specyfiką kulturową powszechnie
i masowo dominującej kultury. Podkultura jest zatem zależna od kultury dominującej. Bez kultury nie byłoby podkultury, gdyż podkultura czerpie część swoich
założeń z kultury dominującej, dodając do tego indywidualne zasady, wartości
i normy, wytworzone przez członków podkultury4. Przykładem podkultury jest
podkultura więźniów osadzonych w zakładach karnych.
Społeczność zakładu karnego tworzą dwie z założenia opozycyjne wobec siebie
grupy ludzi: osoby pozbawione wolności i personel instytucji. Życie całej społeczności zakładu mają regulować w sposób jak najbardziej drobiazgowy normy
systemu formalnego (przepisy regulaminu, odpowiednie zarządzenia, okólniki itp.).
W praktyce jednak te formalne normy uwikłane są w gęstą sieć norm nieformalnych, stanowiących podstawę podkultury więźniów, jak i podkultury personelu
więziennego. Wszyscy bowiem – więźniowie i funkcjonariusze służby więziennej
– tworzą wspólnie określony, spójny i wzajemne warunkujący się mikrosystem
społeczny. Istnienie i funkcjonowanie instytucji więziennej jest zatem wynikiem
nie tylko formalnych, ale także nieformalnych uregulowań i niepisanych kompromisów między personelem a więźniami. Z tego względu, poza formalnym, jawnym,
uregulowanym przepisami i sposobem zachowania i komunikowania się więźniów
istnieje inny, ukryty zbiór zasad regulujących postępowanie, głównie własne więźniów i to w rozmaitych sferach życia. Zjawisko to, określane terminem „drugiego
życia”, jest wyrazem istnienia więziennej podkultury5. Podkultura „drugiego życia”
pełni istotne funkcje. Przyczynia się do redukcji, a na pewno do zminimalizowania
dolegliwości izolacji więziennej, wynikających z deprywacji podstawowych potrzeb.
Więźniowie mogą istnieć, bytować, a wreszcie przetrwać, zaspokajając przy tym
niektóre ze swoich potrzeb6. Podkultura więzienna pomaga więc skazanym przetrwać w izolacji, ale też destrukcyjnie wpływa na ich osobowość, ograniczając ich
możliwości w zakresie samodzielnego wyboru drogi postępowania.
W świecie penitencjarnym regulatory stosunków międzyludzkich są w znacznym
stopniu zaburzone i zmutowane. System aksjologiczny zakotwiczony w umysłach
4.	S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków
2007, s. 15.
5. M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2003, s. 233.
6. Tamże, s. 134.
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skazanych to system pozaformalny, oparty w wielu wypadkach na sile, przemocy
i bezwzględności. Pewien określony odsetek osób osadzonych w zakładach karnych musi nierzadko dokonywać przewartościowania w swoim normatywnym
kodeksie. Dla „poprawnego” funkcjonowania są zmuszeni zinternalizować wartości i normy panujące w zbiorowości ludzi uwięzionych. Im większa rozbieżność
i dysonans między tymi dwoma płaszczyznami aksjologicznymi, tym bardziej są
spotęgowane narażenie na deprywację, problemy i możliwości ciągłego przeżywania
wewnętrznego konfliktu. Taki stan rzeczy występuje jednak tylko u jednostek, które
przed „zamieszkaniem” w instytucji penitencjarnej wyznawały wartości społecznie
aprobowane7.
Jednym z przejawów podkultury więziennej jest specyficzny język, jakim posługują się między sobą osadzeni w zakładach karnych. Jest on znany tylko przebywającym w więzieniu i zgodnie z zasadami „grypsery”, nikt prócz więźniów
nie może znać znaczenia poszczególnych słów używanych przez funkcjonujących
w podkulturze. Oprócz języka gestów, znaków mimicznych, tatuażu czy sposobów
ubierania się, gwara jest najważniejszym kodem informacyjnym przestępców8.
Przestępcy posługują się specyficznym językiem w konspiracyjnych rozmowach,
listach, „grypsach” (nielegalnych listach przychodzących lub wychodzących z zakładu karnego), a czasem nawet wówczas, gdy nie jest to potrzebne. Jak sami twierdzą,
terminy te po prostu „siedzą im na języku” przez częste ich używanie. Jest to język
czy – jak się mówi zastępczo – gwara zawodowa, mająca na celu zachowanie tajności
i niezrozumiałości dla obcego otoczenia9. Gwara, jaką posługują się więźniowie, jest
przypuszczalnie wytworem zarówno podkultury przestępczej, wolnościowej, jak
i podkultury więziennej. Gwara więźniów jest językiem żywym, stale rozwijającym
się i znajdującym wciąż jakieś nowe środki wyrazu. Znaczenie gwary więziennej
przejawia się choćby w tym, że jest ona nośnikiem wartości, postaw i zwyczajów
przestępczych. Jest ona z jednej strony przejawem tego wszystkiego, co nazywamy
drugim życiem, a z drugiej strony stanowi czynnik pośrednio kształtujący to życie
poprzez formowanie postaw, wartości i zachowań osób, które tej gwary używają10.
7.
8.
9.
10.

S. Przybyliński, Podkultura więzienna…, s. 65.
M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna…, s. 241.
Z. Bożyczko, Przestępstwo i życie, Gdańsk 1972, s. 171.
M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna…, s. 242.
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Język, którym posługują się skazani pełen jest wulgaryzmów i podtekstów,
a jedyne jego ograniczenie to wewnętrzne normy funkcjonujących w ramach
podkultury więźniów. Wymienia się dwie zasadnicze funkcje gwary więziennej:
komunikacyjną i integracyjną. Znajomość gwary jest warunkiem dostania się do
grupy przestępczej i warunkiem akceptacji przez tę grupę. Służy ona jednocześnie
podkreśleniu odrębności od pozostałych osób uwięzionych. Gwara wpływa również
na kształtowanie społecznych i antyspołecznych postaw, poglądów i zachowań,
głównie u skazanych młodocianych, dla których inne niż potoczne jest samo w sobie
atrakcyjne i pociągające. Pewne słowa lub zwroty językowe pełnią pierwszoplanową
rolę w generowaniu i rozwiązywaniu wielu podkulturowych sytuacji społecznych11.
Grupa podkulturowa, uwikłana i utożsamiająca się z subkulturą więzienną, lansuje nielegalne, niekontrolowane i oparte na własnych prawach zachowania, normy, wartości, dając swoim członkom gotowe rozwiązania sytuacji problemowych.
Podstawowe cele grupowe i wartości realizowane przez grupę „grypsujących”, to12:
– walka z prawem i stojącymi na jego straży instytucjami – wrogi stosunek do
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, strażników i policjantów spowodowany jest faktem, że są oni uosobieniem prawa. Dlatego też stają się obiektem
szykan i ataków. Lekceważenie administracji oraz nieufny lub wrogi stosunek
do funkcjonariuszy jest podstawową zasadą „grypsujących”, będących w konflikcie z zasadami panującymi w więzieniu;
– godność osobista i grypserski honor – członkowie podkultury kierują się pewnymi schematami, stereotypami, czy sposobami ambicjonalnego reagowania na
różne zdarzenia, honor uważają za „coś” bardzo istotnego ze względu na pewne
wartości, które mają w światku podkulturowym wysoką rangę. „Mieć honor”
oznacza przyporządkowanie się tej wartości. Indywidualne poglądy więźnia są
blokowane bądź mocno ograniczane przez narzucone odgórnie przekonania
grupowe. Honor wiąże się z surowym przestrzeganiem reguł „grypserskich”;
– solidarność grupowa – członkowie podkultury więziennej są zobligowani do
solidarności między sobą. Zagrożenie grupy i próby ingerowania w nią po-

11.	L. Pustowiak, Podkultura więzienna na tle przemian ostatnich lat, ,,Opieka – Wychowanie –
Terapia”, 1999, nr 4, s. 43.
12. M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997, s. 45-48.
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wodują, że ich członkowie solidaryzują się, scalają wewnętrznie i sprawniej
działają w obronie własnej autonomii.
W swoistym regulatorze podkulturowego życia można znaleźć zakazy, nakazy,
obowiązki, granice właściwego lub niepoprawnego zachowania. Determinanty
zachowania są zabarwione aspołecznie13. Wyróżnia się cztery grupy norm nieformalnego kodeksu więźniów14:
– Normy regulujące kontakty więźniów z funkcjonariuszami, np. nakaz ostrożności, nieugiętości, cwaniactwo;
– Normy regulujące kontakty więźniów uważających się za ludzi z więźniami
spoza grupy, np. nakaz brutalności, agresji, dyskryminacji, eksploatacji;
– Normy regulujące kontakty w obrębie więźniów-ludzi, np. zakaz donosicielstwa, prawdomówności, nakaz wzajemnej pomocy w razie potrzeby;
– Normy postępowania usprawiedliwiającego lub neutralizującego poczucie
dysonansu między reprezentowanymi wartościami, a swoim postępowaniem
wobec innych w różnych sytuacjach.
Więźniowie, uwzględniający w swoim postępowaniu system norm podkulturowych, doprowadzają do ich utrwalania się.
Nieformalna organizacja społeczna więźniów oznacza w praktyce powstanie
w zakładzie penitencjarnym konkurencyjnych wobec administracji ośrodków dyspozycji i egzekucji15. Kategoryzacje nieformalne (pozakodeksowe) osadzonych
obejmują m.in.16: uczących i nieuczących się; pracujących i niezatrudnionych;
„grypsujących” („git ludzie”) i „niegrypsujących” („nieludzie”, „frajerzy”); „festów”
(„fest ludzie”); „cwaniaków”; „poszkodowanych”; „ziomków”, „ziomasów”; „funfli”;
biednych i bogatych; nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS; odurzających się
i nieodurzających; narodowości polskiej i cudzoziemców.
Obecnie zachodzi wiele zmian w obrębie podkultury. Przynależność do „grypsujących” nie zaspokaja już tak wielu potrzeb jak wcześniej, skazanym zaczyna
bardziej „opłacać się” brać udział w programach resocjalizacyjnych, które pozwalają
zaspokoić część potrzeb ograniczanych przez instytucję totalną, jaką jest zakład
13.
14.
15.
16.

S. Przybyliński, Podkultura więzienna…, s. 70.
M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna…, s. 238.
Tamże, s. 239.
M. Ciosek, Człowiek w obliczu izolacji więziennej…, s. 367.
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karny. Dlatego też rezygnują z uwikłania się w podkulturę i czerpią korzyści z szeroko pojmowanej resocjalizacji.

Tatuaż więzienny
Jedną z negatywnych konsekwencji, związanych z pobytem w zakładzie karnym,
może być fascynacja więźnia tatuażami bądź adaptacja w środowisku patologicznym i przyswajanie sobie jego norm. Więzienny tatuaż jest zagrożeniem dla osadzonych, niesie ze sobą szkodliwe skutki zdrowotne, a co więcej jest łamaniem
prawnego zakazu tatuowania się.
Tatuaż to trwały rysunek lub napis na ciele wykonany przez nakłucia lub nacięcia
skóry i wypełnienie tych miejsc odpowiednimi barwnikami, najpierw ciemnymi,
a później jasnymi – w przypadku, gdy tatuaż ma być wielobarwny17.
Pojęcie „tatuowanie” wywodzi się ze środowiska ludu wyspy Tahiti, gdzie słowo
to oznacza „znakować”. Trudno dokładnie określić czas powstania sztuki tatuażu.
Pewne odkrycia dokonane przez archeologów (np. figurki pokryte wielobarwną
substancją, mogące sugerować, że były to początki prymitywnego tatuażu) sugerują, że mogło to nastąpić już w epoce młodszego paleolitu, czyli około 40-14
tysięcy lat p.n.e. Wiele informacji na temat zastosowania tatuaży w starożytności
przetrwało dzięki Herodotowi z Halikarnasu (około 485-425 roku p.n.e.), który
w swoich „Dziejach” opowiada m.in. o tym, jak Histiajos (tyran Miletu) przekazał
swojemu zięciowi Arystagorasowi tajną wiadomość w formie „żywego listu”. Owym
„żywym listem” był tekst zamieszczony na ogolonej głowie jednego z niewolników,
który wyruszył w drogę dopiero wtedy, gdy jego włosy odrosły. Współcześni uczeni, analizując zabytki pochodzące ze starożytnego Egiptu, wskazują, że praktyka
tatuowania mogła być tam znana około 3000 roku p.n.e. Najstarsze odkryte do tej
pory fragmenty ludzkiej skóry z zachowanym na niej tatuażem, datowane na blisko
2000 rok p.n.e., znaleziono na jednym z licznych cmentarzy na terenie Nubii18.
U ludów pierwotnych tatuaż wiązał się prawdopodobnie z praktykami religijnymi i magiczno-mistycznymi. Był więc początkowo środkiem czarodziejskim,

17. M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna…, s. 242.
18.	S. Przybyliński, ,,Dziara”, ,,cynkówka”, ,,kolka” – zjawisko tatuażu więziennego, Kraków 2007,
s. 8.
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amuletem mającym odstraszać złe duchy. Z upływem wieków jego rola i znaczenie
uległy przemianom, zaczął być stosowany jako symbol wojennych zasług, pierwotny medal czy order i jako znak przynależności grupowej. Na przykład żołnierze
rzymscy na prawym ramieniu mieli wytatuowane imię cesarza i datę zaciągnięcia
się do wojska. Zwyczaj zdobienia skóry stawał się powoli oznaką męskości, odwagi,
nieczułości na ból, wytrzymałości, waleczności, stosowany był w celu zastraszenia
wroga. Często wytatuowane znaki mówiły też o przynależności rodowej, plemiennej czy kastowej. Tak na przykład plemiona murzyńskie Bombara dotąd różnią
się miedzy sobą kreskami na twarzy, narysowanymi poziomo lub pionowo oraz
kreskami na piersiach i rękach. Ponadto barwa kresek pozwala na odróżnienie
usytuowania lub stopni kasty19.
Zwyczaj tatuowania się był powszechny wśród marynarzy i w wojsku. Tym
m.in. należy wytłumaczyć fakt szybkiego rozwoju mody na tatuaż w środowiskach
arystokratycznych Europy w XVII-XVIII wieku. Ówczesne dwory królewskie na
ogół wysyłały synów do służby w marynarce wojennej. Spotykali się ze zwyczajem
tatuażu wśród marynarzy, a także zetknęli się z tym w kulturach Azji. Pierwsze
tatuaże z motywami azjatyckimi przywieźli książęta angielscy, później moda ogarnęła liczne kręgi dworskie. Tatuaże mieli car Mikołaj II, królowa Olga w Grecji,
król Oskar w Szwecji20. W XIX wieku w Paryżu i Lionie istniały specjalne punkty
usługowe w pobliżu gospód, gdzie można było wybrać z albumu odpowiedni rysunek i na miejscu poddać się zabiegowi. Na skalę masową tatuaż wprowadziły
Niemcy hitlerowskie, stosując go jako znak rozpoznawczy własnych żołnierzy SS
(tatuowano na przedramieniu lub pod pachą symbol grupy krwi) oraz więźniów
w obozach koncentracyjnych (numer na przedramieniu). Na terenie Polski tatuaż
rozpowszechnił się wśród niektórych zawodów i grup środowiskowych, np. wśród
marynarzy, wojskowych, a w szczególności wśród przestępców21.
W wieku XX tatuaż znalazł zwolenników w niemal wszystkich środowiskach.
Unowocześniono samą procedurę jego wykonania. Zaczęły powstawać profesjonalne salony tatuaży, gdzie artyści wykonujący rysunki na ciele mogli stworzyć

19. Z. Bożyczko, Przestępstwo i życie…, s. 162.
20. Z. Lew-Starowicz, Barwy seksu, Warszawa 1987, s. 69.
21. Z. Bożyczko, Przestępstwo i życie…, s. 163.
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swoje unikalne dzieła. Pojawiły się sklepy z niezbędnymi to tatuowania materiałami (maszynki, barwniki). Organizowano też pokazy, zloty, konkursy związane
z tym zjawiskiem, podczas których ludzie z różnych zakątków świata wymieniali
się nabytymi doświadczeniami. Wiek XX można z pewnością nazwać „złotym
wiekiem tatuażu”22.
Tatuowanie od niepamiętnych czasów stosowane było jako środek karny lub
rozpoznawczy, mający ostrzegać społeczeństwo przed groźnym zbrodniarzem.
Przestępcy zarówno sami chętnie się tatuowali (szczególnie zabójcy, awanturnicy
i złodzieje, a przede wszystkim recydywiści), jak też byli tatuowani karnie. Niewolników, więźniów, zbiegów piętnowano rozpalonym żelazem lub tatuowano.
Na czole mieli wyrysowanego konia albo herb królewski, a oprócz tego golono im
głowy23. Gangi japońskie, chińskie stosują tatuaże o pewnych symbolach w celu
identyfikacji, w Japonii jeden z gangów wymaga od swoich członków tatuowania
całego ciała. W Polsce różne gangi oraz subkultury przestępcze i młodzieżowe
także stosują tatuaż w celach rozpoznawczych24.
Tatuaż przeważnie jest praktykowany przez mężczyzn. Na ogół tatuują oni ramiona, plecy, nogi, narządy płciowe. Kobiety natomiast częściej tatuują piersi, biodra,
kostki nóg. Zróżnicowane są również motywy tatuażu. Wielu lekarzy podkreśla się,
iż tatuaż ma znaczenie seksualne. Twierdzi się np., że skóra jako taka odgrywa dużą
rolę w rozwoju psychoseksualnym człowieka począwszy od wczesnego dzieciństwa.
Kontakt ze skórą matki, a następnie z własną jest ważnym czynnikiem rozwoju
psychoseksualnego. W okresie dojrzewania wielu chłopców tatuuje się i motywem
podświadomym jest najczęściej kontakt z potrzebami seksualnymi, kompensacja
poczucia słabości, niepełnej wartości męskiej. Część młodzieży poprzez tatuaż wyraża potrzebę buntu i inności wobec starszego pokolenia, potrzebę przynależności
do grupy rówieśniczej – w tym ostatnim przypadku tatuowanie się może wyrażać
tłumione lub ujawnione cechy agresji. Analiza treści tatuażu pozwala rozpoznać
w danej osobie istnienie mechanizmów obronnych, uczucia niższości, tendencje
narcystyczne, masochistyczne, sadystyczne. Szczególnie częste są wśród mężczyzn

22. S. Przybyliński, ,,Dziara”, ,,cynkówka”, ,,kolka”…, s. 11.
23. Z. Bożyczko, Przestępstwo i życie…, s. 163.
24. Z. Lew-Starowicz, Barwy seksu, s. 69.
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tendencje narcystyczne wyrażające kult falliczny, postawę wyższości wobec świata
kobiecego, kreowanie z siebie bohatera seksualnego25.
Psychoanalitycy podkreślają także, iż wzajemne tatuowanie się przez więźniów
wyraża zarówno sfrustrowane potrzeby heteroseksualne (w wyniku dłuższej przerwy we współżyciu z kobietami), jak i tendencje homoseksualne. Sam fakt przenikania ostrej igły przez skórę i wstrzykiwania płynu pod skórę może być substytutem kontaktu seksualnego. Tatuaż może być też często wyrazem łączenia potrzeb
seksualnych i agresywnych, co jest na przykład dość typowe wśród przestępców
seksualnych mających osobowość nieprawidłową. Treść tatuażu łączy wówczas
jawne lub ukryte symbole seksualne z cechami agresji26.
Badania naukowe wykazują, że skłonność do tatuowania mają przestępcy z zaburzeniami osobowości, ujawniający takie cechy, jak: skłonność do działania popędowego, reakcji agresywnych z tendencją do samouszkodzeń, działający w sposób nie
przemyślany, ujawniający brak krytycyzmu do swojego położenia i postępowania,
lekkomyślność, brak planowania, trudności adaptacyjne, niedojrzałość emocjonalną, infantylizm i niski poziom inteligencji. Okresy częstych izolacji przestępców
sprzyjają dodatkowo koncentracji ich uwagi na swoich przeżyciach, co wiąże się
też z niepokojem, lękiem, napięciem, wyczekiwaniem, przygnębieniem i urojonym
żalem do społeczeństwa. Tatuowanie jest, jak większość innych reakcji skazanych,
elementem demonstracji i buntu przeciwko przymusowej sytuacji27.
Badania kryminologiczne wykazują, że przestępcy rozmieszczają rysunki
w dowolnych miejscach na całym ciele, w zależności od upodobań nabywcy lub
wykonawcy (przy tatuażu wymuszonym). W tej modzie można jednak dostrzec
pewną prawidłowość, która wiąże się z wiekiem i zaawansowaniem w procederze
przestępczym. Nieletni, młodociani i w ogóle początkujący przestępcy umieszczają pierwsze rysunki tatuażowe na rękach, następnie na piersi, a dopiero w toku
dalszego wykolejania się – na plecach, nogach i innych częściach ciała28. Forma,
miejsce i treść tatuażu są wyrazem świadomych i podświadomych potrzeb danej
25. Z. Lew – Starowicz, Barwy seksu, s. 70.
26. S. Przybyliński, ,,Dziara”, ,,cynkówka”, ,,kolka”…, s. 8.
27.	J. Kamiński, S. Milewski, Resocjalizacja skazanych – poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa
1979, s. 117.
28. Z. Bożyczko, Przestępstwo i życie…, s. 164.
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osoby, umożliwiają rozpoznanie niektórych cech jej osobowości29. Tatuaże stanowią
swoiste uzewnętrznienie wewnętrznych cech lub przeżyć osoby wytatuowanej, jej
obaw, pragnień czy uczuć. Wykonywanie tatuaży odbywa się najczęściej za namową
kolegów, ale często także pod przymusem, kiedy to norma nieformalnego kodeksu
nakazuje naznaczenie jakiegoś więźnia. Tatuaż bywa czasem prawdziwą przeszkodą
dla przestępcy w zerwaniu ze swoją przeszłością i w zorganizowaniu sobie życia
zgodnie z ogólnie akceptowanymi zasadami. Generalnie więc wykonywany na ciele
stygmat jest znakiem rozpoznawczym człowieka, nie tylko dowodem przynależności do określonej grupy społecznej, ale także narzędziem komunikacji i sposobem
różnicowania osób, którym przypisano odgrywanie pewnych ról społecznych30.
Podczas, gdy znaczenie większości symboli jest jawne, a ich celem jest przekazanie informacji jak największej liczbie odbiorców, istnieje też wiele symboli
o znaczeniu utajonym, zrozumiałym tylko w kręgu wtajemniczonych. Ignorowane
lub niedostrzegane prze zwykłych ludzi tajne symbole mogą być na widoku publicznym i dostarczać informacji tylko tym, którzy je znają31. Symbole funkcjonują na
wielu poziomach. Wiele z nich ma określone znaczenie tylko w jednym kraju lub
w jednej kulturze i ten sam symbol może mieć znaczenie zupełnie inne w różnych
miejscach i kulturach.
Tatuaż to swoista mowa ciała. Być może skazani próbują przez rysunki na swoim
ciele coś powiedzieć, ukazać wewnętrzne pragnienia, obawy, uczucia, uzewnętrznić swoje myśli. Tatuaże to nie tylko odzwierciedlenie wewnętrznych przeżyć, to
również sposób zamaskowania autoagresji lub przykrycia dawnych tatuaży – przestarzałych, nieaktualnych już słów czy motywów. Odrażające i wulgarne tatuażowe
rysunki zastępowane są innymi, mniej szpecącymi. Znakami i symbolami pokrywa
się każdą część ciała, czyli tatuuje się wszystko i wszędzie. Począwszy od górnych,
a skończywszy na dolnych partiach organizmu ludzkiego. Proceder ten staje się
coraz bardziej powszechny. Wielu osadzonych decyduje się na tzw. plakat, czyli
tatuaż, który najprawdopodobniej ma ich wyróżnić z „więziennej masy”, pozwalając
utrzymać indywidualność i niepowtarzalność. Tatuaże są czymś oryginalnym, czym

29. Z. Lew-Starowicz, Barwy seksu, s. 70.
30. M. Ciosek, Człowiek w obliczu izolacji więziennej…, s. 354.
31. S. Forty, Znaczenie symboli, Warszawa 2008, s. 9.
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mogą się szczycić, więc chętnie je eksponują. Nikt nie jest im w stanie tego odebrać.
Tatuują na swej skórze rozmaite motywy: roślinne (np. kaktusy, różne kwiaty, drzewa); zwierzęce, podkreślające ich męskość i przebiegłość (smoki, jaszczurki, węże,
pająki itp.); seksualne (np. nagie kobiety i ich części ciała). Więźniowie wierzą, że
ich tatuaże mają potężną moc sprawczą. Niekiedy rysunki na ciele traktowane są
jak swoiste amulety. Przypominają społeczności więziennej o przeżytych triumfach, sukcesach i zwycięstwach. Ukazują twardość, nieugiętość i hart ducha ich
właściciela. W wielu przypadkach mają być dowodem odniesienia zwycięstwa nad
bólem i cierpieniem. „Dziary” wskazują też na życiowe porażki i niepowodzenia
więźniów32. Tatuaże są więc skarbnicą wiedzy o człowieku i mają w pewnym sensie
wymiar niezwykły, często magiczny.
Każdy tatuaż posiada określoną formę, której poznanie pozwala na zrozumienie
treści. Trzeba tylko umieć odczytać znaczenie symboli lub alegorii stanowiących
rysunek tatuażowy, doszukać się zawartej w nich myśli, skrytego życzenia, uczucia,
obawy. Forma rysunku jest najczęściej uzewnętrznionym wyrazem osobowości
jego posiadacza. Gdy tatuaż jest naśladownictwem lub wykonany został pod przymusem, umożliwia on zorientowanie się, z jakim środowiskiem stykał się jego
posiadacz w pewnym okresie życia, co ma istotne znaczenie zarówno z punktu
widzenia kryminologicznego, jak i socjologicznego33.
Tatuaże można podzielić na trzy grupy34:
– Podkulturowe – mające bezpośredni związek z nieformalnym zjawiskiem podkultury więziennej. Najczęściej są one umiejscowione na twarzy. Na tego typu
tatuaż należy sobie solidnie „zapracować”;
– Przestępcze (kryminalne) – ukazujące przeszłość kryminalną lub fach przestępczy właściciela, są niejako uzupełnieniem tatuażu podkulturowego. Mogą
być wykonane zarówno na wolności, jak i po orzeczeniu kary pozbawienia
wolności i osadzeniu w placówce. Przestępcze oznakowanie ułatwia identyfikację i specjalizację danego przestępcy;

32. S. Przybyliński, ,,Dziara”, ,,cynkówka”, ,,kolka”…, s. 12.
33. Z. Bożyczko, Przestępstwo i życie…, s. 164.
34. S. Przybyliński, ,,Dziara”, ,,cynkówka”, ,,kolka”…, s. 49-50.
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– Artystyczne – powiązane z wolnościową modą, mają niewiele wspólnego z tatuażami więziennymi. Nie mają znaczenia prestiżowego tylko artystyczne.
Tatuaże przedstawiają różne symbole, czyli obrazy o maksymalnym stopniu
uogólnienia i ekspresji, wyrażające ideę lub wyraziste rysy jakiegoś zdarzenia lub
zjawiska. Zrozumienie symbolu wymaga znajomości umownej konwencji, ściśle
związanej z określonym kręgiem kulturowym i środowiskowym. Żaden symbol nie
ma znaczenia naturalnego, lecz każdy posiada sens sztuczny, umowny, który trzeba
poznać i którego trzeba się nauczyć. Przykładowo, jeżeli ktoś nie jest związany ze
środowiskiem przestępczym, ten nie zrozumie ani jednego symbolu używanego
w tym środowisku35. Faktem jest, że im obficiej i wymyślniej jest ktoś wytatuowany,
tym częściej przebywał w zakładach karnych i tym mocniej tkwi w przestępczej
subkulturze36.
Symbolika tatuaży więziennych jest zróżnicowana. Najczęściej symbole danego
fachu przestępczego (np. złodziejskiego) są „wygrawerowane” w postaci „toczki”
w widocznych miejscach na dłoniach, by przy powitaniu było wiadomo, z kim ma
się do czynienia i czego można się spodziewać po właścicielu tatuażu37. Rysunki
na ciele mogą być38:
– proste: rysunkowe, literowe, cyfrowe, interpunkcyjne (np. kropki);
– złożone: rysunkowo-literowe, rysunkowo-literowo-cyfrowe.
Treści zawarte w tatuażach można podzielić na: podkulturowe („grypserskie”),
humorystyczne, erotyczne, miłosne, ostrzegawcze, informacyjne, historyczne,
ideologiczne, religijne, przestępcze, markowe (firmowe), dowartościowujące, męczeńskie, emocjonalne, sentencjonalne (hasłowe)39. Tatuaż więzienny obecnie nie
odbiega wzornictwem od wolnościowego; oczywiście spotyka się jeszcze formy
dawne, prymitywne, wulgarne w treści i wykonaniu. W nielicznych przypadkach

35.
36.
37.
38.
39.
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skazani tatuują także tak zwane stare wzory – „przerwę w życiorysie”, stopnie wojskowe, czy też symbole „TDK” („tylko dla kata”, „tylko dla kobiet”)40.
Tatuaże wykonane w więzieniu często powodują odczyny zapalne z powikłaniami. Objawy te mogą wystąpić w przebiegu ostrym, przewlekłym, jak również
po znacznym upływie czasu w postaci odczynów alergicznych. Tatuaż może być
wrotami zakażenia dla kiły, gruźlicy, tężca, wirusowego zapalenia wątroby. Może
powodować nadwrażliwość na światło słoneczne lub pieczenie przy nasłonecznianiu. Wykonywanie rysunku na skórze w warunkach niehigienicznych może
powodować wiele zagrożeń dla zdrowia. Usuwanie tatuażu powoduje komplikacje
– przypalanie (grzałką, papierosem) powoduje wytwarzanie strupów, poparzenia. Zdarza się również, że stopiony plastik nakłada się na tatuaż, a gdy zaschnie
zrywa się go razem ze skórą. „Cover up”, czyli nałożenie jednego tatuażu na drugi
wydaje się najmniej dotkliwym sposobem pozbywania się starych tatuaży. Nowy
tatuaż musi być większy od starego, by zakryć go i często również w „wymiarze
psychologicznym usunąć”41.
W subkulturze więziennej tatuaż obecny jest od wielu lat. Demokratyzacja społeczeństwa i lansowanie tatuażu przez wszechobecne media spowodowała, że są
one traktowane jako przejaw indywidualizmu. Tatuaż więzienny również uległ
modyfikacjom. „Cynkówki”, „mgiełki”, „śpiochy”, „toczki”, „łezki”, to tylko niektóre określenia funkcjonujące w podkulturze więziennej, określające konkretne
tatuaże. Niemniej jednak „malunki na ciele” bardzo dynamicznie i permanentnie
zmieniają swoje znaczenia. Różna jest też ich obecność w zakładach karnych oraz
ich zasięg i ekspansja.

Podkultura więzienna a resocjalizacja
Kara pozbawienia wolności należy do grupy kar zasadniczych. Ma w swych założeniach resocjalizować jednostkę, która popełniła przestępstwo. Celem jej jest
kształtowanie społecznie pożądanej postawy skazanego na drodze wykonywania
przez niego wyznaczonej mu pracy w warunkach ograniczonej wolności42. Osoby
40.	E. Żywucka-Kozłowska, Tatuaż więzienny w fotografii, [w:] B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007, s. 96.
41. S. Przybyliński, ,,Dziara”, ,,cynkówka”, ,,kolka”…, s. 72.
42. J. Kamiński, S. Milewski, Resocjalizacja skazanych…, s. 261.
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odbywające wyrok są poddawane procesom resocjalizacyjnym. Stosowane w zakładzie karnym metody i środki powinny zmierzać do wzbudzenia w skazanym
woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw43. Zamierzonym wynikiem tej pracy jest zmiana postaw skazanego zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, eliminowanie nastawień przeciwstawnych do tych oczekiwań,
wyrównywanie opóźnień w rozwoju prospołecznej osobowości więźnia, głównie
w zakresie rozwoju mechanizmów kontroli wewnętrznej44. Środki wychowawcze
stosowane w procesie wykonania kary mają przygotować skazanych do uczciwego
życia na wolności, wyrobić i utrwalić pożyteczne nawyki, a zwłaszcza nawyk do
pracy. Jednak, pobyt wśród zdemoralizowanych skazanych prowadzi często do przyjęcia ich obyczajowości i sposobu myślenia nawet przez niezbyt zdemoralizowaną
jednostkę, zwłaszcza, że w okresie izolacji jest ona na to psychicznie podatna45.
Agresja, samoagresja i przestępczość wewnątrzwięzienna to zdecydowanie negatywne przejawy podkultury więziennej. Agresja jest zjawiskiem powszechnym,
występuje bowiem zarówno w świecie ludzkim, jak i zwierzęcym. W zakładach
penitencjarnych, z założenia wymierzających sprawiedliwą karę, panuje ukryte
bezprawie i brutalność, a poniżanie ofiar i łamanie poczucia godności własnej są na
porządku dziennym. Samoagresja przybiera formę samobójstw, prób samobójczych
i tatuowania. Pozbawienie wolności wzbudza u skazanego wiele emocji negatywnych – lęk, smutek, rozpacz, gniew, wściekłość, złość. Emocje te kumulują się stopniowo, a powstające wskutek tego napięcie emocjonalne domaga się rozładowania.
Samoagresja emocjonalna jest reakcją na to niejasne pragnienie. Samouszkodzenia
są traktowane przez uczestniczących w „drugim życiu” za akty odwagi, odporność
i dowód przynależności do właściwej grupy więźniów46.

43.	Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów prowadzenia
oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz. U z 2013 r. nr 0,
poz. 1067.
44.	A. Bałandynowicz, Sposób postępowania resocjalizującego wobec skazanych w warunkach kurateli, [w:] F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna, Rzeszów 2004, s. 87.
45. J. Kamiński, S. Milewski, Resocjalizacja skazanych…, s. 110.
46. M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna…, s. 355-357.
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Pozaformalne zjawisko podkultury więziennej jest ukierunkowane na maksymalizację możliwości i strategii zaspokajania różnorakich potrzeb w sytuacji izolacji
więziennej. Wobec tego podkultura jest nastawiona na zniwelowanie wszelakich
ograniczeń, wynikających z samej istoty kary pozbawienia wolności. Wydaje się, że
destrukcyjna intensyfikacja poczynań członków niejawnej stratyfikacji więźniów
zależy od stopnia nasilenia więziennych ograniczeń i niedomagań47.
Podkultura więzienna to integralna część więzienia, w którym w ramach tzw.
procesu resocjalizacji czy psychokorekty następuje przymusowe poniekąd modelowanie osobowości więźnia. Podkultura niewątpliwie jest elementem, który
zaburza prawidłowe sterowanie procesem resocjalizacji i stoi niejako w opozycji do
oddziaływań resocjalizacyjnych. Zjawisko „drugiego życia” i proces resocjalizacji
są znacznie od siebie oddalone i znajdują się na różnych krańcach kontinuum znaczeniowego. Nie ma chyba między tymi pojęciami części wspólnej, która dawałaby
szansę na pozytywne rozstrzygnięcia i widoczne, oczekiwane efekty. Resocjalizacja
jest zmianą, a członkowie podkultury nastawieni są na optymalizację odbywania
kary, bo de facto po to istnieje nieformalne środowisko, które oddziałuje kompensacyjnie na swoich członków. Zakład karny wzbudza u osadzonych tam jednostek
brak poczucia bezpieczeństwa, uznania, siły itp. Przylgnięcie do grupy „grypsujących” i zaadaptowanie zależności podkulturowych daje możliwość wyrównywania
tych ubytków i niedostatków. Podkultura staje się zatem swoistym substytutem
wolnościowej grupy, w której zaspokaja się liczne potrzeby48.
W „podziemnym” życiu zakładu karnego występuje proces tzw. prizonizacji,
czyli powierzchowne przystosowanie się do warunków więzienia, czego następstwem jest tylko pobieżne zaakceptowanie oddziaływań wynikających z procedur
resocjalizacyjnych. Skazanym „przylepionym” do utajnionej stratyfikacji więźniów
proces ten nie jest obcy. Dopasowują się do życia w izolowanym środowisku, wychodząc z założenia, że w więzieniu też trzeba się jakoś urządzić i żyć optymalnie.
Pomocna jest im niewątpliwie organizacja „ludzi”. To złudne zaadaptowanie się
do warunków uwięzienia często nie ma nic wspólnego z przyswajaniem dyrektyw

47. S. Przybyliński, Podkultura więzienna…, s. 133.
48. Tamże, s. 114.
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resocjalizacyjnych, nie mówiąc już o możliwości prawdziwego zaadaptowania się
do życia na otwartym obszarze49.
Zakład karny jest w istocie tworem sztucznym, który stwarza nienaturalne warunki życia dla przebywających w nim ludzi. Zapewne ujemne cechy tej instytucji
sprawiły, że niewiara w pozytywne skutki realizowanej w niej kary pozbawienia
wolności wystąpiła prawie w momencie narodzin tej kary. Od tego czasu pojawiają
się coraz liczniejsze głosy mniej lub bardziej ostrej krytyki więzienia jako instytucji
kosztownej, demoralizującej, a nawet okrutnej i przy tym wszystkim nie spełniającej
oczekiwań społecznych50.
Podkultura jest niejako pancerzem chroniącym przed procesem zmiany więźnia.
Chociaż pod wpływem różnych czynników, przede wszystkim liberalizacji kary
pozbawienia wolności, skorupa ta w pewnych miejscach koroduje, stwarzając luki
dla wartości społecznie pożądanych. Personel predestynowany do kształtowania
charakterów skazanych, a przebywający najbliżej nich, musi ten fakt wykorzystywać. Trafiając na podatny, resocjalizacyjny grunt, powinien się starać w miarę
możliwości intensyfikować oddziaływania penitencjarne w stosunku do niektórych
osadzonych51.
W zakładach karnych stosowane są różne zasady resocjalizacji, m.in.52: zasada
normalności, zasada otwartości, zasada odpowiedzialności, zasada wyboru, zasada
indywidualizacji, zasada tworzenia środowiska wychowawczego, zasada właściwego
stosunku do więźnia. Walkę z nieformalnymi grupami prowadzi się za pomocą
selekcji, polegającej na oddzielaniu mniej zdemoralizowanych skazanych od tych,
u których proces deprywacji jest bardziej zaawansowany, stosowaniu surowych
kar dyscyplinarnych i kierowaniu najbardziej zdeprawowanych więźniów do zakładów o zaostrzonym rygorze. Zatrudnienie wszystkich skazanych, zapobieganie
„więziennej nudzie” sprzyjającej niepożądanym zjawiskom – ogranicza je, ale ich
nie likwiduje.

49.
50.
51.
52.
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Podsumowanie
Karą za łamanie prawa jest ograniczenie wolności. Więzienie jako instytucja ma
spowodować resocjalizację skazanych. Jednak, pobyt w placówce jest obciążony
degradacją psychiki. W zależności od indywidualnych zdolności, jednostki różnie
radzą sobie w sytuacji stresu, izolacji, deprywacji potrzeb i zagrożenia. Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z warunkami więziennymi powoduje ucieczkę
w konformizm i podkulturę. Obydwa zachowania niosą ze sobą ogromne ryzyko
dla mającej odbywać się resocjalizacji.
Uczenie się wzorów antyspołecznego zachowania dokonuje się za pośrednictwem
destrukcyjnych treści zawartych w przestępczej podkulturze. Ważnym elementem
tej podkultury jest tatuaż, który zagraża resocjalizacji osadzonych i powoduje ich
wyraźną stygmatyzację. Ponadto, posiadanie tatuaży może być przyczyną problemów w znalezieniu pracy, konfliktów z najbliższymi, generowania negatywnej
opinii społecznej oraz chorób przenoszonych podczas niehigienicznego wykonywania wzorów na skórze.

Streszczenie
Tatuaż jako element podkultury więziennej
Więzienie jest miejscem, w którym większość potrzeb normalnego człowieka ulega deprywacji. Niezaspokojone potrzeby pogłębiać mogą zaburzenia i patologie.
Przestępca nie akceptuje przyjętych ogólnie zasad współżycia społecznego i kultury, a tworzy szereg wartości, wzorów i norm potrzebnych i dogodnych dla jego
zbiorowości. Dlatego też osadzeni w zakładach karnych szukają innych możliwości
realizacji potrzeb, uciekają w podkulturę więzienną i w ramach przynależności do
niej pogłębiają swoją demoralizację. Jednym z przejawów podkultury więziennej
jest tatuaż, który niesie ze sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Skutki posiadania tatuażu mogą negatywnie rzutować na zdrowie osadzonego oraz dodatkowo
stygmatyzować każdego z więźniów.
Słowa kluczowe: więzienie, podkultura więzienna, tatuaż.
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Summary
Tattoo as a part of prison subculture
A prison is a place where most of the needs of a normal human being undergo
deprivation. Unmet needs may deepen disorders and pathologies. The offender does
not accept the generally accepted principles of social life and culture, and creates
a series of values, patterns and standards necessary and convenient for a given
community. Therefore those incarcerated in prisons look for other opportunities
to meet their needs, sink into prison subculture and, by belonging to it, deepen
their demoralisation. One of the manifestations of prison subculture is a tattoo
that carries a lot of risks and dangers. The effects of having a tattoo may negatively
affect the health of any prisoner and stigmatise him/her further.
Keywords: prison, prison subculture, tattoo.
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Odpowiedzialność prawna w ochronie
środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa
ekologicznego w Polsce
Jacek Cheda1

Część 3. Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna jest trzecim typem odpowiedzialności podmiotów korzystających ze środowiska. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej
i karnej, podmiot korzystający ze środowiska w sposób wpływający szkodliwie na
środowisko ponosi odpowiedzialność administracyjną, rozumianą jako odpowiedzialność egzekwowaną przez organy administracji, poprzez odpowiednie decyzje
administracyjne. Ma stosunkowo najszerszy zakres przedmiotowy2. Pociąga to za
sobą problemy ze stworzeniem definicji tego typu odpowiedzialności. Na problem
ten zwrócił uwagę już W. Radecki, który stwierdził, że podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych urządzeń prawnych do odpowiedzialności administracyjnej jest przekonanie, iż to, co nie należy ewidentnie do odpowiedzialności cywilnej,
karnej i pracowniczej, należy właśnie do odpowiedzialności administracyjnej3. Tak
skonstruowana negatywna definicja odpowiedzialności administracyjnej nie odpowiada jednak na pytanie: jaki jest zakres przedmiotowy tego pojęcia? Odpowiedzi
na to pytanie należy szukać w definicjach zaproponowanych przez innych autorów.
Według J. Bocia odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska to
regulowana prawem możliwość uruchomienia środków prawnych w swoistych dla
administracji formach i procedurach, wobec określonego podmiotu z powodu jego
działalności naruszającej stan środowiska4. Podobną definicję podaje J. Ciechano-

1.	Dr Jacek Cheda, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
w Sieradzu.
2.	A. Jaworowicz Rudolf, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny,
Warszawa 2010, s. 130.
3. W. Radecki, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, Warszawa 2002, s. 33.
4.	M. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedurach ich wymierzania, Warszawa 2008, s. 89.
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wicz McLean. Jej zdaniem odpowiedzialność administracyjna jest to regulowana
prawem możliwość uruchomienia wobec określonego podmiotu naruszającego
stan środowiska określonych środków prawnych właściwych dla administracji5.
A. Lipiński podaje opisową definicję odpowiedzialności administracyjnej. Ujmuje
odpowiedzialność administracyjną w ochronie środowiska, jako ustalone przez
organ administracji publicznej nakazy i zakazy określonego zachowania się, zwłaszcza w postaci: cofnięcia, ograniczenia zakresu decyzji zezwalającej na oznaczony
sposób korzystania ze środowiska, nakazu wykonywania stosownych urządzeń
ochronnych, usunięcia stwierdzonych uchybień czy też szkodliwych następstw6.
Należy zauważyć, że odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska
występuje w sytuacji naruszenia przez zobowiązany podmiot ustaleń ostatecznej
decyzji administracyjnej czy też obowiązków nałożonych ex lege w sferze ochrony
środowiska7. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska występuje niezależnie od ustalenia winy danego podmiotu. Wystarczającą przesłanką
jej zastosowania jest obiektywnie ujęte bezprawie administracyjne, czyli każdorazowe naruszenie przepisów prawnych lub ostatecznych decyzji administracyjnych
w dziedzinie ochrony środowiska8.
Zagadnienia odpowiedzialności administracyjnej regulowane są przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska9, która
określa katalog podstawowych instrumentów odpowiedzialności administracyjnej,
na który składają się: decyzja zobowiązująca podmiot do ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia go do stanu poprzedniego (sankcyjna decyzja
zobowiązująca) oraz decyzja o wstrzymaniu działalności lub o wstrzymaniu ruchu
instalacji (sankcyjna decyzja wstrzymująca). Dodatkowo charakter sankcji mają
decyzje cofające lub ograniczające uprawnienia do korzystania ze środowiska (de-

5. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 25.
6. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2004, s. 384.
7.	L. Jastrzębski, Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie środowiska, „Organizacja-Metody-Technika w administracji państwowej” 1986, nr 10.
8. J. Stelmasiak, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Lublin 1993.
9.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
nr 224, poz. 1341 z późniejszymi zmianami, dalej w skrócie: p.o.ś.
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cyzje o cofnięciu lub ograniczeniu pozwoleń emisyjnych czy licencji górniczych)10.
Uregulowania związane z odpowiedzialnością administracyjną poza przepisami
p.o.ś. normuje w szczególności ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie11. Przepisy tego aktu dotyczą szerokiej problematyki związanej z ryzykiem wystąpienia szkody w środowisku12.

Sankcyjne decyzje zobowiązujące
W myśl art. 362 ust. 1 p.o.ś. organ ochrony środowiska po stwierdzeniu, że podmiot
korzystający ze środowiska negatywnie na to środowisko oddziaływuje, może wydać decyzję i nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz
przywrócenia środowiska do stanu właściwego13.
Decyzje te, jak wskazuje art. 362 ust. 1 p.o.ś., mogą zostać nałożone przez organ ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania
na środowisko. Podkreślić należy, że przepisy omawianego artykułu zobowiązują
wskazany organ do wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia oddziaływania
na środowisko, a nie jego zaprzestania14. Ustawa przewiduje, jak już zostało to
wcześniej wskazane, nałożenie zobowiązania do ograniczenia oddziaływania na
środowisko, jak również zobowiązania do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego Nadmienić należy, że oba te obowiązki mogą zostać nałożone łącznie
lub oddzielnie, a ich zakres musi wynikać z przeprowadzonej analizy i być powiązany z wykazanym negatywnym oddziaływaniem15. Decyzja nakładająca opisane
wyżej obowiązki musi określać zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko
lub czynności, które powinny być wykonane w celu przywrócenia stanu właściwego
a także termin, w którym te obowiązki powinny zostać wykonane. Decyzja, która
określa czynności lub termin niemożliwy do wykonania jest decyzją obarczoną

10. M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 192.
11.	Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.
U. nr 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: u.z.sz.ś.n.
12.	P. Korzeniowski, Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany, Warszawa 2012, s. 62.
13. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 707.
14. Tamże, s. 707.
15. M. Górski, Prawo ochrony…, s. 193.
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wadą nieważności, wymienioną w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego16, w art. 156 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego17.
Jak wynika z treści przepisu, obowiązek ten może być nałożony na podmiot
korzystający ze środowiska w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko. Negatywne oddziaływanie na środowisko wiązać należy z naruszeniem art.
86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.18, który stanowi
o obowiązku każdego w zakresie dbałości o stan środowiska i odpowiedzialności
za spowodowanie jego pogorszenia19.
Na podstawie art. 363 p.o.ś. organy wykonawcze gminy (wójt, burmistrz i prezydent miasta) uprawnione są do wydawania decyzji nakazującej osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub
eksploatującej urządzenie oddziaływujące negatywnie na środowisko, wykonanie
w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko.

Sankcyjna decyzja wstrzymująca
Decyzje wstrzymujące są przykładem środka nadzorczego i nakazują wstrzymanie
prowadzonej działalności, oczywiście w sytuacji stwierdzenia, że działalność ta
narusza wymogi ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska
(w skrócie: w.i.o.ś.) jest zobowiązany do wstrzymania działalności zagrażającej życiu, zdrowiu ludzi bądź powodującej pogorszenie stanu środowiska, wstrzymania
użytkowania instalacji działającej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego
lub z naruszeniem jego warunków, jeżeli trwa to dłużej niż pół roku (art. 364
i 365 p.o.ś.). Natomiast zgodnie z art. 367 p.o.ś. w.i.o.ś. może wstrzymać użytkowanie instalacji eksploatowanej z naruszeniem pozwolenia emisyjnego lub z na16.	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity Dz.
U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami.
17. K. Gruszecki, Prawo ochrony…, s. 708.
18.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, dalej w skrócie: Konstytucja RP.
19.	M. Górski, Odpowiedzialność administracyjno-prawna w ochronie środowiska – zagadnienia
podstawowe, Poznań 2007, s. 41.
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ruszeniem decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji
wymagającej zgłoszenia. Dla wyjaśnienia należy tu wskazać, że „wstrzymanie”
działalności oznacza zaniechanie negatywnej działalności na jakiś czas, co nie jest
równoznaczne „zamknięciem zakładu”20. Omawiana ustawa przewiduje również
wydawanie decyzji wstrzymujących przez Państwową Straż Pożarną, na co wskazuje art. 373 p.o.ś., jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Decyzje wstrzymujące mogą nakazać wstrzymanie
uruchomienia albo użytkowania instalacji, albo wstrzymanie użytkowania instalacji
prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska.
Uprawnienie w zakresie wydawania decyzji wstrzymujących mają także: wójt, burmistrz i prezydent miasta, w odniesieniu do osób fizycznych eksploatujących instalacje nie wymagających pozwolenia w ramach zwykłego korzystania ze środowiska.
Celu wstrzymania nie stanowi, jak stwierdzono wyżej, zakazanie prowadzenia
danej działalności, ale niedopuszczenie do prowadzenia jej w sposób sprzeczny
z prawem. Konsekwencją takiego założenia jest uznanie, że w przypadku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem wstrzymana działalność może być wznowiona. Przewiduje taką możliwość art. 372 p.o.ś. Przepisy zakładają, że podmiot,
do którego była skierowana decyzja wstrzymująca, po usunięciu przyczyn, które
spowodowały wydanie tej decyzji, może złożyć wniosek o wydanie zgody na ponowne podjęcie wstrzymanej działalności21.
Przepisy p.o.ś. nie są jedynymi przepisami regulującymi zasady wydawania przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska decyzji wstrzymujących działalność
naruszającą środowisko. Podstawą wydania takich decyzji są uregulowania zawarte
m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach22.

Administracyjne kary pieniężne
W ramach odpowiedzialności administracyjnej wyróżnia się również sankcje finansowo prawne – kary pieniężne. Kary obok opłat są podstawowym instrumentem
20. M. Górski, Prawo ochrony…, s. 195-196.
21.	J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003,
s. 30.
22.	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 0, poz. 21,
zwana dalej w skrócie: ustawa o odpadach.
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finansowym w polskim systemie prawa ochrony środowiska. Przy czym należy
pamiętać, że opłaty są środkiem ekonomicznym stosowanym (przynajmniej w zasadzie) za zachowania prawem dozwolone, natomiast kary za działania prawem
zakazane23. Opłaty naliczane są przede wszystkim za: wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód,
usunięcie drzew lub krzewów, wstęp do parku narodowego, eksploatację kopalin,
nieosiągnięty poziom odzysku i recyklingu (opłaty produktowe), przedwczesny
wyrąb drzewostanu, wprowadzenie po raz pierwszy substancji kontrolowanej na
terytorium RP, brak sieci służącej zbieraniu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Administracyjne kary pieniężne, co do zasady, wymierzane są obligatoryjnie
przez upoważniony organ administracji w razie stwierdzenia określonego, bezprawnego zachowania się danego podmiotu naruszającego wymagania ochrony
środowiska. Zachowanie to nie musi wcale prowadzić do degradacji środowiska
lub wyrządzenia w nim szkody, nie jest też wymagane stwierdzenie winy. Kary
pieniężne ponoszone są za działania związane z przekroczeniem lub naruszeniem
ustalonych decyzją warunków korzystania ze środowiska, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska. Zgodnie z art. 273 ust.
2 p.o.ś. kary pieniężne nakłada, co do zasady, w.i.o.ś.24 za przekroczenie zawartych
w pozwoleniach ilości lub rodzajów pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości
stanu lub składu ścieków, poboru wód, ilości pobranej wody, poziomów hałasu,
a także za naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania
odpadów, wydobywanie kopalin bez koncesji lub z rażącym jej naruszeniem, za
zniszczenie zieleni lub drzew i krzewów, naruszenie wymagań dotyczących ochrony
warstwy ozonowej, naruszenie przepisów dotyczących postępowania z pojazdami
wycofywanymi z eksploatacji. Kary te wymierzane są za prowadzenie działalności
bez wymaganego prawem zezwolenia, za naruszenie określonego prawem zakazu lub nakazu oraz za spowodowanie stanu bezprawia administracyjnego. P.o.ś.
wskazuje, że podmiotem odpowiedzialnym jest ten, kogo dotyczy pozwolenie25.
23. R. Radecki, Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska. Komentarz, Wrocław 1993, s. 15.
24.	Opłaty i kary związane z wycięciem drzew lub krzewów nalicza i pobiera wójt, burmistrz,
prezydent miasta.
25. M. Wincenciak, Sankcje…, s. 94-95.
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Kary pieniężne należą do najczęściej stosowanych form odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska. Kary te wymierzane
są w formie decyzji na drodze postępowania administracyjnego. Kary pieniężne
spełniają trzy funkcje:
– prewencyjną – powstrzymują podmiot przed świadomym działaniem, które
może powodować naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska;
– represyjną – pozbawiają podmioty naruszające zasady ochrony środowiska
części ich środków finansowych;
– kompensacyjną – kary, które wpływają na konta funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, zasilają źródło finansowania działań ochrony środowiska
i działań naprawczych w ochronie środowiska26.
Kara wymierzana jest w wysokości dziesięciokrotnej wielkości jednostkowej
stawki opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza lub za pobór wody.
Natomiast za składowanie odpadów z naruszeniem rodzaju i sposób składowania
oraz magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji ustalającej miejsce i sposób
magazynowania wymierzana jest kara w wysokości 0,1 stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. Ustawa wskazuje, że
kara nie zostaje wymierzona w przypadku, gdy przewidywana jej wysokość nie
przekroczy najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego
w dniu 30 września roku poprzedniego27.
Wpływy z tytułu z kar w 20% stanowią dochód budżetu gminy, a w 10 % budżetu
powiatu. Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości
przychód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Wpływy
z tytułu kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód
budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu powyższego podziału
stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i w 65% wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (w.f.o.ś. i g.w.).
26.	A. Herma, J. Zagórska, Kary za niestosownie się do reguł ochrony środowiska, http://ksu.parp.gov.
pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/08/kary_za_niestosowanie_si__do_regu__ochrony__rodowiska_aktualizacja.doc, stan na dzień: 15.12.2013 r.
27. M. Górski, Prawo ochrony…, s. 158.
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Zarząd województwa oraz w.i.o.ś. prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe
w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane
na rachunki bankowe NFOŚiGW. W.i.o.ś. przed przekazaniem wpływów z kar na
rachunki NFOŚiGW i w.f.o.ś. i g.w. pomniejsza je o 20%, a kwotę uzyskaną z tytułu
pomniejszenia przekazuje do budżetu państwa.

Zapobieganie szkodom w środowisku
Jak już była mowa, odpowiedzialność administracyjna regulowana jest dodatkowo
przepisami u.z.sz.ś.n. W art. 1 u.z.sz.ś.n. określono zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę tych szkód, a więc odpowiedzialności
zarówno zapobiegawczej, jak i kompensacyjnej – podkreślić jednak należy, że jest
to odpowiedzialność przede wszystkim o charakterze administracyjnym, oparta
na ustawowym ustaleniu zobowiązań adresowanych do określonych podmiotów,
których egzekwowanie ma się odbywać poprzez stosowanie, przez upoważnione
organy administracji, ustalonych instrumentów o charakterze głównie administracyjnoprawnym. Ustawa zakłada również możliwość korzystania z roszczeń
cywilnoprawnych. Mają one jednak charakter uzupełniający, podobnie jak odpowiedzialność karna28.
Warto zauważyć, iż w dużej mierze działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku wykonują nie osoby fizyczne, lecz liczne jednostki organizacyjne. Zaś
samo pojęcie winy jest pojęciem ściśle subiektywnym, wobec czego w doktrynie
stawia się istotne zapytanie: czy można mówić o winie podmiotu korzystającego
ze środowiska, skoro taki podmiot to najczęściej jednostka organizacyjna, a wina
to niewątpliwie kategoria subiektywna, związana z osobą fizyczną29.
W ustawie został wyróżniony zamknięty katalog działalności stwarzającej ryzyko
szkody w środowisku. W myśl art. 3 ust. do działalności stwarzającej ryzyko szkody
w środowisku zalicza się:

28.	A. Jaworowicz-Rudolf, M. Górski, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, [w:]
M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 202.
29.	M. Górski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska, Warszawa 2008,
s. 41
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– działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)30;
– eksploatację instalacji wymagającą uzyskania: pozwolenia zintegrowanego,
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (p.o.ś.);
– zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia,
działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru (ustawa o odpadach);
– wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: wprowadzanie ścieków
do wód lub do ziemi, pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub
podziemnych, retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych (ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne)31;
– zamknięte użycie GMO oraz zamierzone uwolnienie GMO do środowiska,
w tym wprowadzanie produktów GMO do obrotu (ustawa z dnia 22 czerwca
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych)32;
– międzynarodowy obrót odpadami;
– gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (ustawa z dnia 10
lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych)33.
Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również:
– produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie do środowiska oraz transport: substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich

30.	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity
Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami.
31.	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019,
z późniejszymi zmianami.
32.	Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z późniejszymi zmianami.
33.	Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz. U. nr 138, poz. 865 z późniejszymi
zmianami.
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mieszaninach; środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o ochronie roślin34; produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia
13 września 2002 r. o produktach biobójczych35;
– transport towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych36 oraz materiałów niebezpiecznych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim37.
Z odpowiedzialnością za szkodę mamy do czynienia wówczas, gdy spełnione
zostaną łącznie dwie przesłanki. W pierwszej kolejności organ musi ustalić, czy
wystąpiły wina i szkoda. W drugiej kolejności musi udowodnić, że istniał związek
przyczynowy pomiędzy działalnością podmiotu a wystąpieniem szkody. Zatem,
aby mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej, należy wykazać wystąpienie
szkody w środowisku oraz związek przyczynowy pomiędzy działaniem podmiotu
a powstaniem szkody. Szkodą, w myśl art. 5 pkt. 11 u.z.sz.ś.n., jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku
do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio
przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska:
– w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego
stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym, że szkoda
w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie
obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wpływu, wynikającego
z działania podmiotu korzystającego ze środowiska zgodnie z art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody38 lub zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
34.	Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, Dz. U. z 2004r. nr 11, poz. 94 z późniejszymi
zmianami.
35.	Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr
39, poz. 252 z późniejszymi zmianami.
36.	Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U. nr 227, poz.
1367 z późniejszymi zmianami.
37.	Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, Dz. U. nr 228, poz. 1368 z późniejszymi zmianami.
38.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi
zmianami.
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3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko39;
– w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny
lub ilościowy wód;
– w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia ludzi.
W u.z.sz.ś.n. nie ma definicji winy, rodzi się zatem pytanie: czy winę występującą
w tej ustawie można uznać za winę w rozumieniu cywilistycznym? Na taki sposób
myślenia naprowadza nas związek zachodzący pomiędzy winą a odpowiedzialnością, który jest również silnie podkreślony w prawie cywilnym40. Podsumowując,
pojęcie szkody zostało zdefiniowane u.z.sz.ś.n. i z tej definicji może skorzystać
organ rozstrzygający sprawę, natomiast próbując określić, czym jest wina podmiotu
korzystającego ze środowiska, który spowodował powstanie szkody, organ stosujący prawo musi skorzystać z definicji winy zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny41.
Aby można mówić o odpowiedzialności sprawcy, należy wskazać na związek
przyczynowy pomiędzy prowadzaną przez podmiot korzystający ze środowiska
działalnością a powstaniem szkody (art. 6 pkt. 11 u.z.sz.ś.n.). Należy zauważyć, że
chodzi tu zarówno o szkodę spowodowaną bezpośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający, jak również o szkodę spowodowaną pośrednio,
w wyniku opisanej wyżej działalności. Warto jednak pamiętać, że do u.z.sz.ś.n.
ustawodawca nie wprowadził pojęcia związku przyczynowego i tym samym organowi egzekwującemu odpowiedzialność za tego typu czyny, nie pozostaje nic
innego jak sięgnięcie do regulacji cywilnoprawnych odnoszących się do związku
przyczynowego.
39.	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami.
40. P. Korzeniowski, Ryzyko szkody w środowisku, „Prawo i środowisko” 2011, nr 1, s. 96.
41.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.
94 z późniejszymi zmianami, zwana dalej skrócie: kodeks cywilny.
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Zgodnie z art. 361 § 1 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania,
z którego szkoda wynikła. Sprawca szkody w środowisku odpowiada tylko za normalne skutki podjętego działania czy też zaniechania. To do kompetencji organu
ochrony środowiska należy ustalenie w każdym przypadku, czy ma on uznać skutki
działania lub zaniechania podmiotu korzystającego ze środowiska za adekwatne
ich następstwo42.
Organem właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom
w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony
środowiska (art. 7 ust. 1 u.z.sz.ś.n.). Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku wystąpiły na obszarze dwóch lub więcej województw, organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, który
pierwszy powziął informację o ich wystąpieniu (art. 7 ust. 2 u.z.sz.ś.n.). Organem
wyższego stopnia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 7a u.z.sz.ś.n.).
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub
szkody w środowisku, spowodowanych przez działalność stwarzającą ryzyko szkody
w środowisku, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 (zamknięte użycie GMO oraz
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska), organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku
i naprawę szkód w środowisku jest minister właściwy do spraw środowiska (art.
8 u.z.sz.ś.n.).
Podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do podejmowania niezwłocznie działań zapobiegawczych, jeśli wystąpiło bezpośrednie zagrożenie
szkodą w środowisku. Natomiast w przypadku wystąpienia szkody w środowisku
podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do: podjęcia działań w celu
ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym
skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, usunięcia lub
ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych szkodliwych czynników
i podjęcia działań naprawczych (art. 9 u.z.sz.ś.n.). Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo przeprowadzenia działań
42. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, s. 87.
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zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze
środowiska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 11 u.z.sz.ś.n.).
Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi
podmiot korzystający ze środowiska. Nie ponosi on kosztów przeprowadzenia
działań zapobiegawczych i naprawczych, jeżeli wykaże, że bezpośrednie zagrożenie
szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane przez inny
wskazany podmiot oraz wystąpiły mimo zastosowania przez podmiot korzystający
ze środowiska właściwych środków bezpieczeństwa lub powstały na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej, chyba
że nakaz ten wynikał z emisji lub zdarzenia spowodowanego własną działalnością
podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 22 u.z.sz.ś.n.).

Podsumowanie
Reasumując należy podkreślić, że odpowiedzialność administracyjna jest istotnym
instrumentem ochrony środowiska. Przez wielu specjalistów uważana za ważniejszą
od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Należy się z tym poglądem zgodzić, gdyż
związana jest ona z rodzajami działalności, które najczęściej mogą doprowadzić
do powstania szkód w środowisku. Odnosi się ona do korzystania ze środowiska,
które w ramach, przede wszystkim szczególnego korzystania ze środowiska, wiąże się z reglamentacją. Zadania o charakterze zobowiązująco-reglamentacyjnym
postrzegane są jako istotne zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego43. Reglamentacja ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa
ekologicznego poprzez określenie prawnych ram korzystania ze środowiska podmiotowi, który zamierza rozpocząć działalność mogącą spowodować powstanie
szkody w środowisku. Organ wydając stosowną decyzję, pozwolenie, zezwolenie,
koncesję wskazuje, na jakich warunkach podmiot może rozpocząć działalność, jak
ją realizować i wielu przypadkach, w jaki sposób ją zakończyć (np. w przypadku
zamknięcia składowiska odpadów). Dlatego też reglamentacja ma doprowadzić do
sytuacji, w której podmiot korzystający ze środowiska będzie wiedział jak prowa-

43.	P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska,
Łódź 2012, s. 269.
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dzić działalność, aby szkody w środowisku nie powstały. Zatem reglamentacja ma
charakter przede wszystkim prewencyjny, ma zapobiegać powstawaniu szkód. Odpowiedzialność administracyjna pojawia się dopiero wówczas, gdy istnieje realne
zagrożenie powstania szkody lub gdy taka szkoda już wystąpiła. Zatem znaczenie
tej odpowiedzialności jest największe, gdyż w ramach prowadzonej działalności
podmioty korzystające ze środowiska odpowiedzialności tej podlegają. Jej skuteczne
egzekwowanie jest uzależnione od sprawności funkcjonowania organów kontrolnych, zarówno tych, które wydały stosowny akt administracyjny reglamentujący,
jak i tych, które utworzono w celu sprawowania specjalistycznej kontroli (np. organy Inspekcji Ochrony Środowiska). W praktyce nie zawsze organy te są w stanie
skutecznie zapobiec powstawaniu szkód, częściej niestety podejmują działanie
dopiero wtedy, gdy szkody już wystąpią. Dlatego też, analizując system przepisów
regulujących odpowiedzialność administracyjną w ochronie środowiska, należy
stwierdzić, że stanowią one wystarczającą barierę dla podmiotów, które w wyniku prowadzonej działalności mogą powodować powstawanie szkód środowisku.
System kar należy uznać za wystarczający. Szczególnie wstrzymanie ruchu zakładu
wydaje się być uciążliwą karą za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Jednak nawet najbardziej dotkliwe dla sprawców kary nie będą spełniały funkcji
odstraszającej, jeśli nie będą wymierzane. W związku z tym to, co powinno ulec
zmianie, to skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności administracyjnej przez
organy ochrony środowiska oraz większa świadomość ekologiczna osób korzystających ze środowiska, dla których potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości
środowiska, a nie strach przed karą, powinna być wyznacznikiem prowadzenia
działalności zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Streszczenie
Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna
Artykuł jest trzecim z cyklu trzech artykułów poświęconych znaczeniu odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej w ochronie środowiska dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Autor ukazał w artykule, czym jest odpowiedzialność administracyjna i jaki jest jej związek z ochroną środowiska. Przedstawił
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jej istotę, wskazał na jej prawne podstawy. Omówił zagadnienia dotycząc odpowiedzialności administracyjnej zawarte w ustawie prawo ochrony środowiska z 2001
r., przybliżył istotę sankcyjnych decyzji zobowiązujących oraz sankcyjnych decyzji
wstrzymujących, a także scharakteryzował administracyjne kary pieniężne. Przybliżył również rozwiązania dotyczące odpowiedzialności administracyjnej określone
w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 2007 r.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekologiczne, prawo ochrony środowiska, odpowiedzialność administracyjna, szkody w środowisku, administracyjne kary
pieniężne.

Summary
Liability for environmental protection and its significance for ecological safety
in Poland. Part 3. Administrative liability
This article is the third series of three articles on the importance of civil liability,
criminal and administrative liability in environmental protection for ecological
safety in Poland. The author appeared in the article which is the responsibility of
the administrative and what is its relationship with the environment. Presented
its essence, pointed to its legal basis. He discussed issues relating to administrative
responsibility in Law Environmental Law of 2001, drew the essence of sanction
decision and sanction decision requiring abstentions, and characterized the administrative fines. He brought the solutions to administrative responsibility set out in
the Law on prevention of environmental damage and repair in 2007.
Keywords: environmental safety, environmental law, administrative responsibility,
damage to the environment, administrative fines.
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Wartościowanie pracy jako istotny element
elastycznego i motywacyjnego systemu
wynagradzania w organizacji
Piotr Oleksiak1

Wprowadzenie
W obecnie wysoce zmiennych uwarunkowaniach gospodarczych, rozwój firmy,
szczególnie w perspektywie strategicznej jest uzależniony od zmotywowanych
i kompetentnych pracowników (w myśl założeń strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, kapitał ludzki jest jednym z podstawowych czynników, decydujących o uzyskaniu przez firmę przewagi konkurencyjnej na rynku). Jednym
z podstawowych narzędzi mających wpływ na motywację czy rozwój pracowników
powinny być elastyczne i efektywne systemy wynagradzania, które będą umiejętnie
realizować cztery swoje podstawowe funkcje – przyciągnięcie i utrzymanie wartościowych dla organizacji pracowników, zmotywowanie ich oraz zachęcenie poprzez rozwiązania płacowe do podnoszenia swoich kompetencji. Podstawą każdego
systemu wynagradzania jest prawidłowo przeprowadzony proces wartościowania
pracy, skutkujący budową tabeli płac czy taryfikatora kwalifikacyjnego. Ten element
budowy systemu wynagradzania w dużej mierze oddziałuje później na poziom
motywacji pracownika.

Wartościowanie pracy – zarys podstawowych zagadnień
Przez proces wartościowania pracy należy rozumieć kompleksowy i złożony proces, którego celem jest określenie wymagań treści danej pracy oraz ustalenie jej
relatywnej wartości dla organizacji. Na ten proces składają się działania zmierzające
do pozyskania informacji organizacyjnych, które umożliwią ustalenie wkładu stanowiska w realizację celów rozwojowych firmy oraz określenie związanych z tym
wymagań kwalifikacyjnych2.

1.	Dr Piotr Oleksiak, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik
Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2. T. Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami, Warszawa 2005, s. 170.
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Informacje pozyskane w wyniku wartościowania pracy pozwalają zhierarchizować wszystkie stanowiska pracy pod względem ich znaczenia dla organizacji,
a następnie zróżnicować stawki płacy zasadniczej w zależności od trudności wykonywanej pracy. Jest to jedno z zasadniczych posunięć w kierunku tworzenia
sprawiedliwego systemu wynagradzania.
Do podstawowych celów procesu wartościowania pracy można zaliczyć3:
– Określenie relatywnych wartości stanowisk pracy w całym przedsiębiorstwie;
– Zebranie informacji służących do zaprojektowania struktur zaszeregowania
i struktur płac;
– Stworzenie jak najbardziej obiektywnej podstawy zaszeregowania stanowisk
pracy w tych strukturach;
– Umożliwienie obiektywnych porównań wysokości płac zasadniczych ze stawkami rynkowymi dla stanowisk o podobnej złożoności trudności wykonywanej
pracy;
– Zapewnienie dzięki wartościowaniu pracy, przejrzystości wynagrodzeń.
Należy pamiętać, iż informacje uzyskane z przeprowadzenia wartościowania
pracy są cenne także dla innych płaszczyzn zarządzania zasobami ludzkimi, a mianowicie na płaszczyźnie4:
– rekrutacji i selekcji – informacje na temat wymagań na stanowisku pracy zebrane podczas procesu wartościowania pracy pozwalają zbudować szczegółowe
profile kompetencyjne kandydata jaki też ogłoszenia rekrutacyjne. Tym samym
także potencjalny kandydat do pracy ma pełne informacje o wymaganiach na
danym stanowisku pracy;
– planowania ścieżek kariery zawodowej – wartościowanie pracy wspomaga
proces planowania awansów, przesunięć, budowania rezerwy kadrowej poprzez
udzielenie informacji na temat miejsca każdego stanowiska pracy w strukturze
i hierarchii organizacji;
– programów szkoleniowych – wartościowanie pracy daje odpowiedź na pytanie,
jakie kwalifikacje , umiejętności czy doświadczenie wymagane jest na danym

3. M. Armstrong, Zarządzanie wynagrodzeniami, Kraków 2009, s. 140.
4.	A. Szczesna, T. Rostkowski, Wartościowanie pracy, [w:] T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody
zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2004, s. 79-80.
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stanowisku pracy. Dzięki temu możliwe jest projektowanie programów szkoleniowych na podstawie porównania faktycznych kwalifikacji pracowników
z kwalifikacjami wzorcowymi;
– systemów oceny okresowej – wartościowanie pracy umożliwia stworzenie zestawienia kryteriów oceny okresowej pracownika na każdym stanowisku pracy.
W procesie wartościowania pracy oczywiście należy przestrzegać popełnienia
podstawowych błędów tego procesu, do których należą5:
– identyfikowanie wyników oceny dokonywanej w procesie wartościowania pracy
z osobą zajmującą dane stanowisko i łączenie ich z poziomem wynagrodzeń,
np. jeśli ocena jest niewspółmiernie niska w stosunku do stanowiska zajmowanego przez tę osobę to pojawia się tendencja do korekty oceny;
– Uleganie stereotypom- np. w przeszłości analizowane stanowisko było bardzo
ważne, ale teraz straciło na znaczeniu, nadal jednak panuje przekonanie o jego
szczególnej trudności i znaczeniu;
– Niedostateczne różnicowanie ocen poszczególnych stanowisk – tzw. błąd tendencji centralnej.

Metody wartościowania pracy
W ramach przeprowadzania wartościowania pracy, istnieje wiele metod tego wartościowania, które dzielą się generalnie na dwie podstawowe grupy - metody sumaryczne i analityczne. Na wybór metody oddziałuje wiele czynników, do których
zalicza się przede wszystkim6:
– wielkość i struktura firmy – w małych firmach zaleca się używanie raczej metod prostych wartościowania pracy [sumaryczne], np. rangowanie, natomiast
w firmach dużych przydatne są metody bardziej skomplikowane [analityczne];
– cele i strategia rozwojowa firmy – znaczenie dla firmy określonych kryteriów
branych pod uwagę w różnych metodach wartościowania i ich zgodność z jej
strategią, strukturą i kulturą oraz warunkami otoczenia są ważną przesłanką
doboru metody wartościowania pracy;

5. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Kraków 2001, s. 159.
6.	S. Borkowska, Wartościowanie pracy podstawą polityki płac, [w:] S. Borkowska (red.), Wynagrodzenia – praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, Warszawa 2012, s. 66.
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– rodzaje zatrudnionych pracowników – metody wartościowania pracy różnią
się pod względem branych pod uwagę czynników oceny, jedne kładą nacisk
na wysiłek fizyczny, umysłowy czy warunki pracy, inne metody są nastawione
na ocenę podejmowania decyzji czy jeszcze inne – kompetencji;
– możliwość akceptacji danej techniki wartościowania pracy przez pracowników
– można to osiągnąć poprzez udział pracowników w zespołach oceniających
pracę i wdrażających system oraz przez informowanie i szkolenie lub obydwa
te sposoby łącznie;
– koszty opracowania i wdrożenia techniki wartościowania pracy;
– warunki legislacyjne.
W przypadku metod sumarycznych, zaliczamy do nich rangowanie i klasyfikację. W przypadku rangowania jako metody wartościowania pracy jest to technika
najprostsza i najbardziej subiektywna a jej zaletą jest niski koszt jej wykorzystania.
Metoda ta jest najbardziej przydatna w małych firmach, ale należy pamiętać, iż jej
pracochłonność zaczyna wzrastać wraz ze wzrostem liczby stanowisk pracy, w stosunku do których trzeba określić trudność wykonywania na nich pracy. W metodzie
tej na postawie opisów pracy, stanowiska pracy są szeregowane według stopnia ich
trudności – od stanowiska najtrudniejszego do stanowiska najłatwiejszego. Szeregowanie stanowisk pracy odbywa się poprzez porównywania ze sobą kolejnych
stanowisk pracy. Podstawową wadą rangowania to możliwość ustalenia wyłącznie
kolejności stanowisk pracy, ale nie można ustalić, na ile różnią się one między sobą
trudnością wykonywanej pracy.
Z kolei w metodzie jaką jest klasyfikacja, punktem wyjścia jest ustalanie klas [kategorii zaszeregowania], które to są ustalane z góry i dokonuje się ich szczegółowego
opisu Następnym krokiem jest zaliczanie każdego stanowiska pracy do odpowiedniej kategorii na podstawie opisów pracy. Podstawą tej metody są – wymagania
umysłowe, fizyczne, odpowiedzialność związana z pracą oraz warunki pracy. Jednak
w praktyce podstawą opisu są kwalifikacje [wykształcenie, staż pracy], warunki
pracy oraz wykonywane obowiązki. Liczba kategorii zaszeregowania w tej metodzie
zależy od zróżnicowania prac w firmie i wacha się od 6 do 25 kategorii. Metoda
ta jest dokładniejsza niż rangowanie i nadaje się do stosowania we większych firmach. Jej zaletami jest prostota jest ona prosta, niskie koszty jej zastosowania czy
zrozumiałość jej zasad dla pracowników.
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W przypadku metod analitycznych, najczęściej wykorzystywane są metody
analityczno – punkowe, które są także zalecane zalecana przez Międzynarodową
Organizację Pracy. W metodzie analityczno – punktowej ustalane są kolejne kategorie zaszeregowania [podobnie jak w metodzie klasyfikacji], ale ocena stanowiska
pracy opiera się na wnikliwej analizie czynników utrudnień pracy. Z reguły pod
uwagę bierze się – złożoność pracy, odpowiedzialność, uciążliwość pracy oraz
warunki pracy. Zalety tej metody to wysoka trafność oceny oraz dostosowywanie
do specyfiki firmy, natomiast wady to pracochłonność jej opracowania i wdrożenia. W przypadku polskich przedsiębiorstw popularna jest metoda analityczno
– punktowa , opracowana przez specjalistów z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
– UMEWAP-95, która to została dostosowana do specyfiki polskich firm.
W metodzie analityczno-punktowej, procedura przebiega z reguły w poniższy
sposób7:
–w
 ybór kryteriów wartościowania pracy;
– stworzenie wielostopniowej skali trudności dla każdego z wybranych kryteriów,
tzw. klucze analityczne;
– określenie stopnia trudności kryteriów według poszczególnych kluczy analitycznych na podstawie opisów stanowisk pracy;
–p
 unktowa kwantyfikacja kryteriów i ich stopni trudności;
– obliczenie sumy punktów uzyskanych z wyceny pracy według każdego kryterium;
– uszeregowanie stanowisk według uzyskanych ocen punktowych;
– budowa kategorii zaszeregowania stanowisk pracy wraz z przypisaną im rozpiętością punktową;
– zakwalifikowanie poszczególnych stanowisk do odpowiednich kategorii zaszeregowania.
Omawiając metody analityczno-punktowe, należy także wspomnieć o metodzie
Haya, która jest popularna w krach zachodnioeuropejskich. W metodzie tej, oceniana jest specyfika pracy wynikająca z posiadanych przez pracownika kompetencji.
Kryteriami są tu umiejętności (wymagane na stanowisku pracy), rozwiązywanie
problemów, stopień samodzielności myślenia czy zakres odpowiedzialności. Me7. S. Borkowska, Strategie …, s. 137.
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toda ta jest szczególnie przydatna w ocenie kompetencji kadry kierowniczej na
różnych szczeblach zarządzania8.
Także należy wspomnieć o wartościowaniu opartym na kompetencjach. Metoda
ta rozwija się coraz szerzej wraz ze wzrostem znaczenia kompetencji jako kryterium
wynagradzania pracownika. Warto zaznaczyć, iż w tej metodzie następuje przesunięcie środka ciężkości z wartościowania stanowiska pracy na wartościowanie
kompetencji pracownika.

Taryfikatory kwalifikacyjne i tabele płac jako rezultat
procesu wartościowania pracy
Konsekwencją przeprowadzenia procesu wartościowania pracy jest budowa taryfikatora kwalifikacyjnego, który grupuje w poszczególnych kategoriach zaszeregowania stanowiska pracy, na których trudność wykonywanej pracy jest podobna. W dalszym etapie konstruowana jest tabela płac, która określa poziom płacy
zasadniczej dla stanowisk pracy w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.
Są to także ważne elementy procesu wartościowania pracy, ponieważ ich końcowym rezultatem jest ustalenie poziomu płacy zasadniczej (jest ona podstawowym
elementem wynagrodzenia całkowitego, który to w dużej mierze oddziałuje na
poziom motywacji pracownika) czy zasad jej podwyższania.
Należy pamiętać, iż w małych firmach nie ma potrzeby przeprowadzania wartościowania pracy ze względu na małą ilość stanowisk pracy i ich małe zróżnicowanie pod względem trudności wykonywanej pracy. W takich firmach stawki płacy
zasadniczej ustala się uwzględniając możliwości finansowe firmy oraz porównując
stawki płac na lokalnym rynku pracy. Natomiast w firmach dużych ze względu na
duże zróżnicowanie stanowisk pracy przeprowadzanie procesu wartościowania
pracy jest konieczne i wskazane.
W przypadku budowy tabeli płac i określania poziomów płacy zasadniczej, ważne
jest także branie pod uwagę możliwości finansowych firmy w zakresie środków na
płace zasadnicze oraz dostosowanie tabel płac do założeń polityki wynagrodzeń
(chodzi tu o rozstrzygnięcie kwestii dotyczących - poziomu zróżnicowania stawek
płac zasadniczych pomiędzy poszczególne grupy pracownicze, stopnia elastycz8. Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010, s. 120-121.
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ności tabel płac czy wreszcie odpowiedzi na pytanie, czy ustalić płace na poziomie
niższym, takim samym czy wyższym niż oferuje to rynek pracy).
Istnieją różne rodzaje tabel płac, z których to najbardziej popularne są tabele
wielopoziomowe (widełkowe), które to umożliwiają budowę elastycznych i motywacyjnych systemów wynagrodzeń. Dzięki widełkowym stawkom płac zasadniczych w obrębie każdej kategorii zaszeregowania można lepiej dostosowywać
stawkę płacy zasadniczej do trudności pracy na stanowisku, do sytuacji na rynku
pracy czy o wielokrotnych podwyżek płacy zasadniczej bez zmiany stanowiska, co
skłania pracowników do poprawy efektów pracy czy podwyższania swoich kwalifikacji [kompetencji].
Oczywiście w odniesieniu do niektórych stanowisk pracy wskazane jest stosowanie tabel jednopoziomowych. Chodzi tu o prace zrutynizowane i niemal jednolite, gdzie możliwość uzyskiwania istotnie różnych efektów pracy jest znikoma,
np. produkcja taśmowa w przemyśle samochodowym. Z motywacyjnego punktu
widzenia ważne jest przestrzeganie zasady, aby w miarę przechodzenia na wyższe
stanowiska stawki płac stopniowo wzrastały.
Ważnym elementem motywacyjnego oddziaływania tabel płac jest także modyfikacja ich w konsekwencji zmian w strategii wynagradzania (niekiedy pracodawcy
rezygnują z wprowadzania zmian, ponieważ ich przeprowadzanie jest pracochłonne
i liczą na automatyczne dopasowanie do nowej strategii wynagradzania) przedsiębiorstwa oraz wiązanie poziomu i zmian w płacy zasadniczej z efektami pracy
pracownika czy zmianami w jego kwalifikacjach (ominięcie pułapki w postaci
jedynie podwyższania poziomu płacy zasadniczej w miarę nabywania przez pracownika coraz dłuższego stażu pracy)9.
Także istotnym elementem tworzenia elastycznych i motywacyjnych tabel płac
jest stosowanie broadbandingu, polega na ograniczaniu liczby kategorii zaszeregowania (od 4 do 8 kategorii. zamiast kilkunastu kategorii) i jednoczesnym poszerzaniu przedziałów płacy zasadniczej.
Podstawowymi zaletami broadbandingu jest przede wszystkim10:

9. R. Wajler, A. Kozak, Skuteczna (de)motywacja, „Personel” 2008, nr 12, s. 38.
10.	T. Oleksyn, Jak wynagradzać oszczędzając, czyli zalety i wady broadbandingu, „Personel” 2002,
1-15 października, s. 12-14.
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– możliwość uzależniania stawek płacy zasadniczej nie tylko od trudności pracy,
ale także od innych czynników – efektów pracy, posiadanych kwalifikacji itd;
– sprawdzanie się broadbandingu w organizacjach, które wdrażają zarządzanie kompetencjami czy wykorzystują wartościowanie poprzez klasyfikowanie stanowisk. Dzięki temu kierownictwo ma większe uprawnienia odnośnie
różnicowania płac zasadniczych w porównaniu z klasycznymi tabelami płac;
– wygodna alternatywa wobec wartościowania pracy metodami analitycznymi w tych firmach, w których nie ma osób mających kwalifikacje odnośnie
przeprowadzania wartościowania pracy bądź metody analityczne nie cieszą
się popularnością;
– b roadbanding nie wymusza automatycznych wzrostów płac dla wszystkich
pracowników przy zmianie tabel płac.
W kontekście przedstawionych powyżej zagadnień, można przytoczyć wyniki badań11 przeprowadzonych w ramach XI edycji konkursu Lider Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, z których wynika, iż znacząco zmniejsza się liczba kategorii
zaszeregowania w firmach biorących udział w tymże konkursie, niezależnie od
profilu tych firm – produkcyjnych, usługowych, tradycyjnych czy opartych na
wiedzy. W niektórych organizacjach zauważa się szerokie przedziały płacowe,
ale we większości z nich niestety nadal występują dość wąskie przedziały stawek
płacy zasadniczej. Poza tym badania potwierdzają utrwalający się z roku na rok
trend w kierunku wiązania płac zasadniczych z indywidualnymi wynikami pracy
pracownika. Z drugiej strony jednak nadal w polskich firmach przeważają tradycyjne taryfikatory i tabele płac, choć spada ich znaczenie jako ważnego elementu
systemowego w zarządzaniu wynagrodzeniami12.

Podsumowanie
Proces ustalania trudności pracy wykonywanej na każdym stanowisku pracy jest
niezmiernie ważnym elementem budowy elastycznego i motywacyjnego systemu
wynagradzania, ponieważ skutkuje ustalaniem poziomu płacy zasadniczej, któ-

11.	B. Urbaniak, P. Bohdziewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport
2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010, s.
12. Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Warszawa 2009, s. 209.
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ra dla każdego pracownika jest najważniejszym elementem jego wynagrodzenia
i w dużym stopniu wpływa na poziom jego motywacji do pracy.
Proces wartościowania pracy jest często niedocenianym narzędziem budowy
systemu wynagradzania przez polskie przedsiębiorstwa. Z badań13 wynika, iż tylko
7,3% małych i średnich przedsiębiorstw stosuje wartościowanie pracy. Aż 81%
wszystkich firm stosujących wartościowanie pracy, korzysta z metod uproszczonych – klasyfikacji lub metod intuicyjnych. Wśród dużych firm (zatrudniających
ponad 250 pracowników), tylko nieco ponad 30% stosuje jakiekolwiek metody
wartościowania pracy.
W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych mamy cały czas do czynienia
z ewolucją i zmianami w procesach wartościowania pracy w organizacjach. Rośnie znaczenie zintegrowanych technik wartościowania pracy (umożliwiających
ocenę trudności wykonywanej pracy jak i efektów pracy). Zmienia się waga poszczególnych kryteriów – wzrasta znaczenie odpowiedzialności i złożoności pracy,
natomiast maleje znaczenie wysiłku fizycznego czy warunków pracy (wskutek
rozległych zmian technologicznych). W szczególności za najbardziej innowacyjną
metodę wartościowania pracy uznaje się wartościowanie kompetencji pracowników
(rezygnuje się z wartościowania stanowisk pracy). W związku z tym, iż ma miejsce
rozwój pracy zespołowej, odchodzi się od wartościowania pracy pojedynczych
stanowisk na rzecz wartościowania grupowego. Na koniec wymóg szybkiego reagowania przedsiębiorstwa na zmiany zwiększa zainteresowanie technikami wartościowania pracy, które to ułatwiają, np. techniki oparte na zarządzaniu przez cele
czy zarządzaniu w o oparciu o kompetencje14.

Streszczenie
Wartościowanie pracy jako istotny element elastycznego i motywacyjnego systemu wynagradzania w organizacji
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów procesu wartościowania pracy w organizacji jako ważnego elementu budowy elastycznego systemu
13.	Wartościowanie pracy oraz ocena pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań,
http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.262/wpis.999, pobrano dnia
08.02.2014 r.
14. S. Borkowska, Strategie…, s. 161-163.
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wynagradzania w organizacji. Proces ten zakończony budową tabeli płac jest istotnym elementem motywacji finansowej każdego pracownika w organizacji.
Słowa kluczowe: wartościowanie pracy, wynagrodzenie, płaca zasadnicza, motywacja, system wynagradzania

Summary
Job evaluation as an essential element of a flexible and incentive pay system in
the organization
The purpose of this article is to present the most important aspects of the process
of job evaluation in the organization as an important element of the construction
of flexible remuneration system in the organization. This process is completed the
construction of the table wage is an essential element of financial motivation of
each employee in the organization.
Keywords: job evaluation, pay, base pay, motivation, remuneration system.
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Import gazu z Kataru do Polski: stan obecny
i perspektywy
Nebras Al-Masny1

Wprowadzenie
Zaznaczmy na wstępie, iż podane w tytule zagadnienie rozpatrzymy i ocenimy
głównie w aspekcie dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego do Polski.
Dywersyfikacja dostaw tego surowca jest obecnie ważnym czynnikiem dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwłaszcza w sytuacji gdy własne
zasoby gazu pokrywają tylko niewielką część rosnących potrzeb w tym zakresie.
W przypadku Polski zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego mają
dotychczasowe stosunki z Rosją (Gazpromem) związane z importem gazu z Rosji,
a mające swoje odniesienia historyczne (RWPG) oraz zbudowana sieć gazociągów.
Stąd też waga i znaczenie tych stosunków z Białorusią i Ukrainą2, przez terytoria
których przebiegają te rurociągi. Obecnie wciąż jeszcze zapotrzebowanie Polski na
gaz ziemny jest w przeważającym stopniu pokrywane importem z Rosji. W związku
z budową Gazoportu w Świnoujściu i dzięki temu możliwą dywersyfikacją dostaw
gazu, Polska zawarła porozumienie z Katarem, największym na świecie eksporterem gazu skroplonego LNG (ang.: Liquid Natural Gas)3. Katar posiada trzecie co
do wielkości zasoby gazu na świecie, po Rosji i Iranie. Warto przy tym zaznaczyć,
1.	Nebras Al-Masny, Analityk ekonomiczny, Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich
w Polsce.
2.	Więcej: Ukraine’s Gas Sector. The Oxford Institute for Energy Studies. Simon Pirani 2007. ISBN
978-1-901795-63-9.
3.	LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny w postaci ciekłej o temperaturze poniżej
-162 °C (temperatura wrzenia metanu, głównego składnika LNG). Podczas skraplania objętość
redukuje się 630 razy, dzięki czemu „gęstość energii” skroplonego gazu ziemnego wzrasta. Jedna
czwarta gazu ziemnego, którym handluje się na skalę światową, jest transportowana właśnie
w tym stanie. Skraplanie gazu ziemnego wiąże się z bardzo dokładnym jego oczyszczeniem
z dwutlenku węgla, azotu, propanu – butanu, wilgoci, helu itp. Jest to bardzo czyste paliwo
o liczbie oktanowej 130. Po powtórnej zmianie na postać gazową zanieczyszczeń pozostaje
bardzo niewiele, gaz jest właściwie całkowicie pozbawiony wilgoci. LNG z uwagi na niską
temperaturę wymaga zbiornika kriogenicznego.

139

Import gazu z Kataru do Polski…

iż Katar podpisał z Rosją określone porozumienia o współpracy w wydobyciu
i eksporcie gazu4.
W chwili obecnej zdywersyfikowane zaopatrzenie gospodarki polskiej w gaz jest
kwestią otwartą oraz skomplikowaną, głównie z powodu zaszłości historycznych
i geopolitycznych. Ponadto wciąż nie ma jasnej i jednoznacznej polityki energetycznej państwa dotyczącej kierunków i sposobów importu surowców oraz decyzji
czy importować samodzielnie czy w ramach wspólnych strategii Unii Europejskiej
(dalej w skrócie: UE)? W tym kontekście dyskutuje się na temat maksymalnego
zredukowania dyktatu polityczno-monopolistycznego rosyjskiego Gazpromu i potrzebie zawierania nowych porozumień (kontraktów) z innymi dostawcami gazu,
kierującymi się zasadami i regułami wolnego rynku5.
Perspektywy światowego przemysłu gazowniczego w okresie do
2030 roku opierają się na wzroście wydobycia średnio o 2,3% rocznie, to znaczy
z 2442 mld m3/rok w roku 2000 do ok. 4831 mld m3/rok w 2030 roku, co stanowiłoby ok. 25% globalnego zużycia energii6. Gaz stanie się w ten sposób drugim, po
ropie naftowej, nośnikiem energii w świecie, spychając węgiel na trzecią pozycję.
Zapotrzebowanie na gaz wzrośnie we wszystkich sektorach gospodarki, ale najbardziej w sektorze energetycznym, z 734 mld m3/rok w roku 2000 do 1845 mld m3/rok
w 2030 roku.

4.	Więcej: M. Hulbert, The Vital Relationship: Why Russia needs Qatar (and Qatar could use Russia),
http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=3607, stan na dzień: 23.11.2013 r.
5.	Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 13; J. Stańczyk,
Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 30; P. Bożyk, Determinanty pozycji
Rosji w Europie i świecie w okresie długim, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik WSE-I”,
2008, nr 15.
6.	E.S. Sprunt, Natural Gas – Image vs, Reality, „Journal o Petroleum Technology”, February 2006,
s. 24.
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Wykres nr 1: Mapa rosyjskich gazociągów do UE

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:RF_NG_pipestoEU.gif, stan na dzień: 23.11.2013 r.
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Wedle szacunków różnych ekspertów największe zasoby ropy naftowej i gazu
(poza Rosją) znajdują się w basenie Zatoki Perskiej7. Gospodarka krajów UE zależy
od dostaw tych surowców z zewnątrz: gazu w ponad 60%, ropy – prawie 80% (patrz
Wykres Tabela nr 3). Stan ten rodzi potrzebę dywersyfikacji dostaw ropy i gazu
dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw UE. Stwierdzić należy, że
dostawy z krajów Zatoki Perskiej wciąż odgrywają zasadniczą rolę w zaspokojeniu
zapotrzebowania na nie w większości krajów UE8.

Uzależnienie państw Unii Europejskiej i Polski od dostaw
gazu z Rosji
W Rosji i byłych republikach ZSRR, w Azji Środkowej, znajdują się największe
zbadane i wykorzystywane zasoby gazu na świecie. Obrazuje to poniższa tabela:
Tabela nr 1: Państwa posiadające największe zasoby gazu
Największe zasoby gazu

Najwięksi producenci gazu

Dane w bln m3

W mld3 w 2012r.

Rosja – 44,7

Rosja – 661

Iran – 27,8

USA – 546

Katar – 25,6

Iran – 112

USA – 6,0

Norwegia – 90

Nigeria – 5,3

Arabia Saud. – 76

Wenezuela – 5,1

Chiny – 69

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2013. http://www.bp.com/en/global/corporate/
about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html, stan na dzień: 23.11.2013 r.

7.	Patrz: Ł. Izakowski, Jeszcze przez wiele lat nafta będzie rządzić światową gospodarką, „Rzeczpospolita” z 25.07.2007.www.rp.pl , stan na dzień: 23.11.2013 r.
8. Zob. także: The International Energy Outlook 2013 (IEO2013).
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Głównym dostawcą gazu ziemnego z Rosji do Polski (i innych krajów Europy
Środkowej i Zachodniej) jest firma „Gazprom” określana często jako ‘monopolista” w tej dziedzinie. Polska należy do grupy krajów europejskich zaliczanych do
głównych odbiorców rosyjskiego gazu, co obrazuje poniższa tabela.
Tabela nr 2: Główni odbiorcy rosyjskiego gazu w Europie
Niemcy

36

Ukraina

35

Włochy

22

Francja

14

Białoruś

11

Węgry

9

Czechy

7

Polska

6

Słowacja

6

Źródło: A. Łakoma, Gazprom znów rozdaje karty, „Rzeczpospolita” z 5.06.2006. www.rp.pl, stan
na dzień: 23.11.2013 r.

Z innych danych wynika, że największymi dostawcami gazu do UE, w tym do
Polski, są: Rosja – 31,8%; Norwegia – 28,2%; Algieria – 14,4% i Katar – 8,6% (dane
za 2010 r.)9. Uwzględniając powyższe i inne jeszcze dane i okoliczności Komisja
Europejska podpisała w marcu 2013r. tzw. Mapę drogową współpracy UE – Rosja
do 2050 r. Dokument ten zakłada dalszy rozwój współpracy energetycznej Unii
Europejskiej z Rosją, której zwieńczeniem ma być stworzenie „paneuropejskiej
przestrzeni energetycznej, ze zintegrowaną siecią infrastruktury oraz otwartymi
przejrzystymi, wydajnymi i konkurencyjnymi rynkami”10.
9.	A. Kublik, UE do spółki z Gazpromem, „Gazeta Wyborcza” z 26.03.2013, www.gazeta.pl, stan
na dzień: 23.11.2013 r.
10. Por. tamże.
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Wykres nr 2: Zależności od rosyjskiego gazu w krajach UE
* Bułgaria 100%
* Finlandia 100%
* Słowacja 98%
* Polska 89,69%11
* Grecja 72%
* Czechy 72%
* Węgry 67%
* Turcja 66%
* Austria 63%
* Niemcy 43%
* Włochy 31%
* Rumunia 30%
* Francja 18%
* Holandia 6%
Źródło: Raport Instytutu Kościuszki: “Zależność Europy Środkowo-Wschodniej od rosyjskiego
gazu zamiast maleć – wzrasta”, Warszawa 2011, s.32. pełny tekst dostępny: http://wpolityce.pl/
wydarzenia/14111-raport-instytutu-kosciuszki-zaleznosc-europy-srodkowo-wschodniej-od-rosyjskiego-gazu-zamiast-malec-wzrasta stan na dzień: 09.12.2013 r., stan na dzień: 09.12.2013 r.

Kluczowe działania w najbliższej perspektywie do 2020 r. przewidują m.in.
wspieranie budowy gazociągów uznanych za projekty leżące w interesie Rosji i UE;
zapewnienie stabilnych dostaw rosyjskiego gazu do wybranych klientów w UE
na podstawie dotychczasowych i nowych kontraktów, także długoterminowych;
promocję rosyjskich inwestycji w unijny sektor gazowy oraz unijnych inwestycji
w rosyjską branżę gazową; wymianę informacji o polityce energetycznej poszczególnych państw UE, która może wpłynąć na interesy rosyjskich firm12. Faktyczna
realizacja celów i zadań tej „Mapy” będzie odgrywała ważną rolę w dywersyfikacji dostaw gazu do państw UE. Są to jednak w większości dość odległe terminy,

11.	PGNiG, Import, oficjalny portal Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA,
www.pgnig.pl, stan na dzień: 23.11.2013 r.
12. Por. A. Kublik, UE do spółki…, dz. cyt.
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a w ostatnich latach narosło szereg wątpliwości i negatywnych ocen co powoduje
określoną wstrzemięźliwość części państw UE, w tym Polski, co do zakresu i form
realizacji tej współpracy. Przypomnijmy tylko krótko, że chodzi głównie o nieporozumienia i negatywne przykłady dotyczące przesyłu gazu rurociągami przez Białoruś i Ukrainę do Polski, Słowacji i Czech. Były przypadki wstrzymywania dostaw
gazu do tych (i innych) krajów z powodu konfliktów z Białorusią i Ukrainą co do
opłat za tranzyt gazu przez ich terytoria i związanych z tym cen gazu kupowanego
przez te dwa kraje w Rosji. Kontrowersyjnym problemem okazała się także budowa
drugiej nitki gazociągu jamalskiego przebiegającego przez Polskę do Niemiec oraz
podmorskiego gazociągu „Nord Stream” we współpracy z Niemcami13.
Wiele krytycznych uwag wobec Gazpromu kierowano z Polski z powodu wysokich cen dostarczanego gazu. Poziom cen gazu z Rosji do Polski, Niemiec i Francji
przedstawia poniższy wykres:
Wykres nr 3: Ceny gazu z Rosji dla państw UE
*Prognoza z lutego 2013

Źródło: Gazprom/Interfax, Wiedomosti, www.Izwiestja.ru, stan na dzień: 23.11.2013 r.

13.	Patrz na ten temat: A. Kublik, Sposób na tańszy gaz – rewers, „Gazeta Wyborcza” z 11.10.2011;
tamże: Gazprom reality show, „Gazeta Wyborcza” z 8.04.2013; W. Kuczeński, Jak zbudowaliśmy
„Nord Stream”, „Gazeta Wyborcza” z 10.04.2005.
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W sprawie tej Polska szukała nawet pomocy Komisji Europejskiej. Problem
w tym, że nie ma „światowej” ceny gazu. Według Międzynarodowej Agencji Energetyki u USA 1000 m3 gazu kosztuje nieco ponad 100 dol., w Azji ponad 600 dol.,
a w Europie około 350 dol. Gazprom eksportuje większość gazu na podstawie kontraktów długoterminowych, w których ceny gazu są zależne od cen ropy naftowej
na świecie. Ponieważ ropa drożeje to Gazprom podniósł cenę gazu. Zareagowało na
to część państw europejskich i zaczęło dokonywać bieżących zakupów ( w oparciu
o kontrakty typu spot) gazu (głównie skroplonego) z innych krajów, głównie z Kataru. To spowodowało, że Gazprom obniżył cenę sprzedawanego gazu14.
Z powodu wspomnianej już „Mapy”, a także wobec faktu iż Rosja jest największym dostawcą gazu do UE i nie chce stracić tej pozycji, coraz bardziej uwzględnia
ona unijne reguły i wymogi związane z funkcjonowaniem wolnego rynku i konkurencji15.

Zasoby i eksploatacja gazu w krajach Zatoki Perskiej
Zatoka Perska pozostaje kluczowym obszarem dla strategicznych interesów wielu
państw w układzie globalnym oraz regionalnym, również na poziomie Unii Europejskiej16. W obliczu wzrostu zapotrzebowania na energię zasadniczym celem UE
jest wypracowanie wspólnej strategii energetycznej. Przyjęcie takiej polityki przez
wszystkie państwa członkowskie UE rodzi jednak szereg zastrzeżeń i wątpliwości
itp. Wynika to po części z historycznych zaszłości integracji europejskiej. Mianowicie kiedy tworzono pierwszą Wspólnotę Węgla i Stali (Traktat Paryski z 1951 r.)17
nie definiowano wówczas i nie określano szczegółowych aspektów polityki energetycznej Wspólnot. Dopiero w 1964 r. państwa członkowskie Wspólnot Europejskich
podpisały protokół w sprawie rozpoczęcia prac projektowych nad wspólną polityką
14. Patrz: A. Kublik, Zapłata za gazowy monopol, „Gazeta Wyborcza” z 28.10.2013.
15. Por. A. Kublik, Nalot na Gazprom, „Gazeta Wyborcza” z 29.11.2011.
16. B. Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007, s. 26-48.
17.	Europejska Wspólnota Węgla i Stali to funkcjonująca w latach 1952 – 2002 ponadnarodowa
organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne,
więcej zob.: M. Kohnstamm, The European Coal and Steel Community. www.cvce.eu stan na
dzień: 23.09.2013 r.
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energetyczną18. Na podstawie tych projektów Rada Ministrów Wspólnot Europejskich przyjęła w 1969r. wstępne podstawy tej polityki, opierając ja na trzech filarach:
zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjność.
Istnieje silny związek pomiędzy dynamiką rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów geograficznych a zapotrzebowaniem na gaz ziemny. Rozmieszczenie
zasobów ropy i gazu charakteryzuje się dużą koncentracją głównie w krajach Zatoki Perskiej. W krajach tych wewnętrzne wykorzystanie surowca jest stosunkowo
niewielkie, zaś eksport stanowi podstawowe źródło dochodów19.
Wykorzystywanie tych złóż węglowodorów rozpoczęło się w końcu lat 30.
ubiegłego wieku. Dynamiczny rozwój wydobycia nastąpił po II wojnie światowej
z udziałem rządów i koncernów Wielkiej Brytanii i USA. Z pewnym opóźnieniem
o dostęp do zasobów ropy zaczęła zabiegać Francja20. Rozpoczął się wyścig tych
państw o dominację w kontroli nad tymi zasobami ropy naftowej. W tym wyścigu
Amerykanie zdobyli przewagę nad Wielką Brytanią i Francją, m.in. jako zwycięzcy
w II wojnie światowej i duże zasoby finansowe21. Z różnych szacunków wynika, że
2/3 rezerw węglowodorów na świecie posiadają kraje Zatoki Perskiej22. Przedstawia
to poniższa Tabela nr 3.
18.	Patrz: Z. Doliwa-Klepacki, Europejska integracja gospodarcza, Białystok 1996, s. 161 i n.; Z. Ślusarczyk, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, „Commentationes” Zeszyt Naukowy WSM, nr
1/2005; tenże: Europejska Wspólnota Gospodarcza i Euroatom (1957-1970), tamże nr 2/2005.
19.	Pojęcie Zatoki Perskiej obejmuje obszar Morza Arabskiego, wcinający się między Półwysep
Arabski a wybrzeże Iranu. Nazwa tego akwenu pojawiła się już w starożytności, nawiązuje do
nazwy Persji (obecnie Iran). Na wniosek rządu Iranu ONZ w 1984r. przyjęło za oficjalną nazwę
tego obszaru „Zatoka Perska”. Nad Zatoką Perską położone są następujące kraje: Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrain, Kuwejt, Irak i Iran. Pod dnem Zatoki Perskiej i w rejonach nabrzeżnych znajdują się wielkie złoża gazu ziemnego. Patrz: W. Szymborski,
Zatoka Perska, Warszawa 1999, s. 15 i n.
20. Patrz: A. Krajewski, Ropa ku chwale imperiów, „Dziennik G.P.” z 26-28.07.2013.
21. A. Krajewski, Ropa na zgubę imperiów, „Dziennik Gazeta Prawna.” z 2-4.08.2013.
22. Por. BP Statistical World Energy Review, 2013, www.bp.com, stan na dzień: 23.11.2013 r.
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Tabela nr 3: Mapa rezerw gazu ziemnego na świecie

Źródło: http://www.eniscuola.net/assets/5461/gas_resources.jpg [dostęp z dnia 23 listopada 2013].

Przygotowania w Polsce do importu gazu z Kataru
Wszystko to ma istotne znaczenie dla Polski, która buduje terminal LNG w Świnoujściu. Podpisana w 2009 r. umowa Polski z Katarem jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Umowa dotyczy dostawy
dla gazoportu w Świnoujściu 1 mln ton LNG rocznie (ok. 1,5 mld m3) przez okres
20 lat od 2014 roku. Szacunkowa średnioroczna wartość kontraktu przy obecnych
cenach ropy naftowej wyniesie ok. 550 mln USD (ok. 1,8 mld PLN). Dostawy będą
realizowane przez Qatargas przy użyciu statków typu Q-flex, tj. umożliwiających
jednorazowo transport ok. 217 000 m3 gazu23.
W roku 2012 Polska importowała ponad 11 mld m3 gazu ziemnego. Import ten
stanowił około 75% krajowego zapotrzebowania na to paliwo24. Tylko w jednej
trzeciej zapotrzebowania na ten surowiec pochodziło z wydobycia krajowego. Jego
zużycie w gospodarce krajowej będzie rosło. Polska znajduje się na czwartym miejscu wśród krajów UE pod względem uzależnienia od dostaw gazu. W prognozach

23.	www.rynek-gazu.cire.pl/st,43,292,tr,37,0,0,0,0,0,terminal-lng.html, stan na dzień: 02.09.2013 r.
24. Patrz: M. Duszczyk, Bezpieczeństwo energetyczne to kwestia kilku lat, „Dziennik” z 13.05.2013.
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dotyczących wzrostu importu gazu od 2015 r. przewiduje się import LNG, który
ma stanowić prawie 17% tego zapotrzebowania25. Dla zrealizowania tych planów
potrzebne jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury – portu, magazynów i linii
przesyłowych. Pierwszy w tej części Europy terminal LNG w Świnoujściu ma zostać
uruchomiony w drugiej połowie 2014 r. Za jego pośrednictwem od 2015 r. możliwe
będzie dostarczanie około 5 mld m3 gazu skroplonego rocznie26.
Zaznaczyć jednak należy, że obecnie rynek LNG w Polsce stanowi niewielki
ułamek procenta całego rynku gazu. Na światowym rynku handlu gazem stanowi
on natomiast ponad 32%. W związku z tym światowym trendem Polska zakłada
w horyzoncie 15-20 lat zwiększyć import LNG, który mógłby zaspokoić nawet 50%
zapotrzebowania naszego kraju27. Stan obecny i perspektywy wzrostu importu LNG
do Polski przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 4: Terminal LNG będzie w stanie zaspokoić 50% krajowych potrzeb
gazowych (mld m3)

Źródło: PLNG, Zajdler Energy Lawyers, UTK, DGP

Budowę gazoportu w Świnoujściu i infrastruktury towarzyszącej dofinansowuje
UE na sumę prawie 560 mld zł28. Polska liczy na dalsza pomoc Unii Europejskiej
25. A. Łakoma, Umowa gazowa do 2025?, „Rzeczpospolita” z 5.10.2010.
26. M. Duszczyk, Bezpieczeństwo energetyczne…, dz. cyt.
27.	Por. M. Duszczyk, K. Majszyk, Lawinowo rośnie liczba firm, które chcą zarobić na handlu LNG,
„Dziennik Gazeta Prawna.” z 23.01.2013.
28.	Wywiad z R. Wardzińskim, prezesem polskiego LNG – Opóźnienie będzie niewielkie, „Rzeczpospolita” z 1.02.2013; patrz także: T. Furman, Opóźniona budowa gazoportu w Świnoujściu,
„Rzeczpospolita” z 23.01.2013.

149

Import gazu z Kataru do Polski…

Wykres nr 5: Trasa korytarza Północ-Południe

Źródło: http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/korytarz-polnoc-poludnie/ stan na dzień: 23.11.2013 r.
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Wykres nr 6: Zmiana zapotrzebowania Polski na gaz

Źródło: www.PGNiG.pl, stan na dzień: 23.11.2013 r.

w rozbudowie gazoportu oraz na rozbudowę odpowiednich magazynów oraz połączeń gazowych i kolejowych29. Zakłada się m.in. budowę sieci 940 km gazociągów
w ramach tzw. korytarza Północ-Południe, którymi LNG byłby dostarczany ze
Świnoujścia aż do planowanego gazoportu na chorwackiej wyspie Krk. Sieć ta to
12 gazociągów, których koszt budowy oblicza się na 4,5-5,0 mld euro. Z czego 30%
ma pochodzić z funduszy UE. Ma ona być zbudowana do 2023 r. co stworzyłoby
możliwość przepływu LNG również z południa Europy do Polski i innych krajów
UE30. Przedstawia to kolejny schemat (wykres nr 5).
Uwzględnia się również inne ewentualne rozwiązania dla odbioru LNG dla Polski. Optymistycznie zakłada się, że import LNG zmieni dotychczasową strukturę
zapotrzebowania Polski na gaz31. Przedstawia to wykres nr 6.
29.	Patrz: Wywiad z R. Puliti z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – „Gazoport da szanse
wyboru”, „Rzeczpospolita” z 5.10.2012; patrz także: A. Kublik, Gazoport nabrał opóźnienia,
„Gazeta Wyborcza” z 5.10.2012.
30. M. Duszczyk, Korytarz priorytetem inwestycji Polskich, „Dziennik G.P.” z 19.02.2013.
31.	Por. M. Duszczyk, PGNiG liczy na dodatkowe zyski z LNG, „Dziennik Gazeta Prawna”
z 7.05.2013.
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Perspektywy wykorzystania gazu w Polsce
Polski rząd przygotował projekt zmiany niektórych aktów prawnych w sprawie
budowy i wykorzystania infrastruktury gazowej oraz odpowiedniej integracji
i współpracy firm realizujących te projekty32. Gaz ziemny zaczyna odgrywać coraz większą rolę w gospodarce, zwłaszcza w energetyce poszczególnych państw
w układzie regionalnym i globalnym. To sprawia, że jego wydobycie i handel nim
mają olbrzymie znaczenie również polityczne. Wpływa w sposób zasadniczy na
polityczną i gospodarczą pozycję państw eksportujących te surowce. Rozpoznane
i potwierdzone zasoby gazu ziemnego w świecie powinny wystarczyć na kilkadziesiąt lat. Należy jednak zaznaczyć, że rokowania na odkrycie nowych złóż są wielce
korzystne i zasoby perspektywiczne szacowane są jako dwukrotnie wyższe niż
potwierdzone33. Gaz ziemny wchodzi w złotą erę, jednak stanie się to faktem tylko
wtedy, jeśli znacząca część wielkich światowych złóż gazu niekonwencjonalnego
– gazu z łupków, gazu zaciśniętego i metanu ze złóż węgla – okaże się możliwa
do wydobycia w sposób opłacalny i akceptowalny z punktu widzenia ochrony
środowiska. Istotny wzrost podaży gazu przyniósłby szereg korzyści w postaci
większej różnorodności energetycznej i większego bezpieczeństwa dostaw w krajach
importujących większość własnego zapotrzebowania na gaz oraz korzyści globalne
w postaci obniżenia kosztów energii.
Polityki energetyczne UE i Polski promują technologie wytwarzania energii
elektrycznej charakteryzujące się niskim stopniem szkodliwego oddziaływania
na środowisko przyrodnicze oraz wysoką sprawnością (nowoczesne bloki gazowo-parowe osiągają 60% sprawność wytwarzania energii elektrycznej). Znaczny
wpływ na wielkość zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce będzie mieć rozwój
inwestycji w energetykę gazową i budowa korytarza Północ-Południe.
W zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski priorytetami powinny
być: dokończenie gazoportu w Świnoujściu, rozbudowa krajowej bazy podziemnych
magazynów gazu oraz eksport LNG z Kataru. Jednak wielkość udokumentowanych
zasobów gazu ziemnego Federacji Rosyjskiej i uwarunkowania geograficzne spra-

32. Patrz: www.gazeta-prawna.pl stan na dzień: 23.11.2013 r.
33.	B. Trzcińska, Surowce energetyczne, [w:] K. Kuciński (red.), Energia w czasach kryzysu, Warszawa
2006, s. 72-96.
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wiają, że dostawy gazu z tego kierunku będą wciąż odgrywać ważną rolę zarówno
dla Polski, jak dla wielu państw UE. Należy podkreślić, że budowanie przyszłości
gazowej Polski na podstawie analizowanych nieprecyzyjnych zasobów gazu w łupkach ilastych byłoby w perspektywie najbliższych lat nieodpowiedzialne.
Zatoka Perska pozostaje kluczowym obszarem dla strategicznych interesów wielu
państw w układzie globalnym oraz regionalnym, np. na poziomie Unii Europejskiej.
Aby sprostać przewidywanemu zapotrzebowaniu na gaz ziemny konieczne będzie
zwiększenie wydobycia tego surowca w krajach Zatoki Perskiej, głównie w Katarze.
Państwa tego regionu łączy wiele podobieństw, są to m.in. wysoki rozwój ekonomiczny, ustrój polityczny, położenie geograficzne, religia, jednolitość językowa
wpływająca również na poczucie tożsamości i jedności. Wszystkie są członkami
Światowej Organizacji Handlu WTO, co sprawia, że państwa te zmagają się z podobnymi problemami. Muszą poradzić sobie m.in. ze znalezieniem równowagi
pomiędzy ochroną lokalnego biznesu, i jednocześnie otworzyć swoje gospodarki
na rynki światowe34.

Podsumowanie
W podsumowaniu treści tego artykułu podkreślenia wymaga rosnące współcześnie
znaczenie dywersyfikacji dostaw gazu dla bezpieczeństwa państwa. Stwierdzenie to
ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wciąż jeszcze
uzależnionej od dostaw gazu z Rosji. Dlatego też w polityce energetycznej Polski
priorytetem staje się sprowadzanie gazu ziemnego LNG z Kataru do budowanego
gazoportu w Świnoujściu.
W rozmowie z autorem tej publikacji w grudnia 2013 r. Jan Chadam – prezes
Gaz-Systemu podkreślił, że do końca 2014 roku Polska wyda 8 mld złotych na
nowoczesną infrastrukturę przesyłową i magazynową. Sam terminal w Świnoujściu
będzie kosztował 2,5-3 mld złotych. Główne cele związane z tymi inwestycjami
w infrastrukturę to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i wyrównanie szans w konkurowaniu na unijnym rynku gazu. Gazoport umożliwi dostęp do
rynku globalnego, co oznacza, że będziemy mogli kupić gaz w dowolnym miejscu

34.	C. Klein, Joining the global rules-based economy: challenges and opportunities for the GCC,
„Middle East Policy”, February 2000, Vol. VII (No. 2).
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na świecie, nie tylko w Katarze, również w Afryce Północnej, w Ameryce Środkowej, czy w przyszłości w Stanach Zjednoczonych. A po rozpoczęciu komercyjnej
eksploatacji krajowych zasobów gazu łupkowego może on stać się również regionalnym terminalem wysyłającym.

Streszczenie
Import gazu z Kataru do Polski: stan obecny i perspektywy
W artykule przedstawiono strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich
latach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy eksportu LNG z Kataru. Porównano zakres dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski na tle
wybranych państw UE. Następnie przybliżono wpływ LNG na krajowy rynek gazu
oraz podjęto próbę określenia struktury dostaw tego surowca do Polski w perspektywie do 2030 roku. Przewidywane wielkości dostaw z uwzględnieniem odbioru
LNG od 2014 roku. odniesiono do prognozy zapotrzebowania na gaz zawartej
w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
Słowa kluczowe: gaz ziemny, LNG, bezpieczeństwo energetyczne, jednolity rynek
energii UE.

Summary
Gas import from Qatar to Poland: current situation and perspectives
The article explains the importance of growth in natural gas demand in the last
years in Poland and the structure of natural gas supplies considering its import
from Qatar. Furthermore, the article takes within the scope of the diversification of
natural gas supplies with special focus on building of LNG gas port in Świnoujście
were characterised. Next, an attempt to determine the structure of natural gas
supplies to Poland in the perspective until 2030 was made. Predicted natural gas
supply scale, considering the receipt of this natural resource as LNG from 2014,
was related to the forecast of natural gas demand taken from the Poland’s Energy
Policy until 2030. The increase in the magnitude of the demand for natural gas in
the perspective of the next few years will considerably depend on dynamics of the
development of investments in the gas power industry.
Keywords: natural gas, LNG, energy security, EU single energy market.
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Poprawka Reguły 47 Regulaminu
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu
Anna Dąbrowska1
Tomasz Dąbrowski2

Wprowadzenie
Zgromadzenie plenarne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka3 (ang. Plenary
Court) (dalej jako Trybunał, ETPCz) zatwierdziło zmianę Reguły 47 Regulaminu
Trybunału4 (ang. Rules of Court), która określa jakie elementy powinna zawierać
skarga indywidualna (ang. individual complaint). Celem powyższej zmiany jest
1.	Dr nauk prawnych Anna Dąbrowska, Adiunkt Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
w Kielcach oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Ekspert
w Kancelarii Adwokackiej w Radomiu, dyrektor ds. administracyjno-prawnych w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Krzysztof Golus w Radomiu.
2.	Dr Tomasz Dąbrowski - doktor nauk prawnych, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, adiunkt Wyższej Szkoły
Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, zastępca kierownika Międzyuczelnianego Zakładu Polityki Publicznej Konsorcjum Uczelni Futurus, stały współpracownik Pracowni
Badań nad Samorządami przy Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki. Ekspert ds. prawa
międzynarodowego publicznego, prawa i postępowania cywilnego, prawa handlowego,
prawa spółdzielczego w kancelarii adwokackiej w Radomiu.
3.	Oznacza Trybunał działający w składzie wszystkich jego sędziów wybranych w trybie art. 22
Konwencji. W myśl wykładni tego przepisu, „sędziów wybiera Zgromadzenie Parlamentarne
w odniesieniu do każdej Wysokiej Układającej się Strony, większością głosów, z listy trzech
kandydatów przedstawionych przez Wysoką Układającą się Stronę”. Szerzej na ten temat wyboru sędziów ETPCz zob. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Tom II. Komentarz do artykułów 19-59 oraz Protokołów dodatkowych, pod. red. L. Garlickiego,
Warszawa 2011, s. 36-48; A. Dąbrowska, Europejski Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
– skład i status sędziów, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 8(3), s. 38-45.
4.	Warty uwagi jest fakt, iż pierwszy Regulamin Trybunału został przyjęty w 1959 r. Regulamin
ETPC został dostosowany do zmian wprowadzonych Protokołem Nr 11 oraz Protokołem nr 14.
Aktualna wersja Regulaminu ETPC dostępna jest w języku angielskim i francuskim na oficjalnej
stronie internetowej Trybunału – http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf,
pobrano 30.12.2013 r.
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zwiększenie skuteczności rozpoznawania skarg na wczesnym etapie postępowania
przed Trybunałem. Powyższe zmiany dotyczą skarg wniesionych od dnia 1 stycznia
2014 r.
Autorzy zauważają, iż w przeszłości w poszukiwaniu środków zaradczych podjęto m.in. inicjatywę nowelizacji Konwencji5. Miała ona pozwolić na uproszczenie
procedur rozpoznawania skarg indywidualnych i ułatwienie pewnej ich selekcji6.
Tytułem wstępu, należy podkreślić fakt, iż procedurę rozpatrywania skargi indywidualnej przez ETPCz, od momentu złożenia skargi do momentu rozpatrzenia
i rozstrzygnięcia sprawy, regulują wybrane postanowienia zawarte w Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności7 (ang. The Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) z dnia 4 listopada 1950 r.
(dalej jako Konwencja, EKPCz). Istotne w tym względzie są uregulowania zawarte
w Rozdziale II EKPCz – „Europejski Trybunał Praw Człowieka” (art. 19-51).
Gwarancją skutecznego mechanizmu rozpatrywania skarg indywidualnych przez
Trybunał w Strasburgu jest specjalna procedura wnoszenia i rozpatrywania skarg.
Wydaje się, iż najistotniejszym etapem wspomnianego procesu jest badanie dopuszczalności skargi. Każda skarga bowiem, musi spełniać określone przesłanki
procesowe, usystematyzowane przez doktrynę. Grupę przesłanek materialnych
o kluczowym charakterze stanowią: przesłanka podmiotowa – ratione personae,
przesłanka przedmiotowa – ratione materiae, przesłanka czasu – ratione temporis
oraz przesłanka miejsca – ratione loci. Istotnym jest, iż obowiązek spełnienia powyższych wymogów nałożony jest na jednostki wprost przez postanowienia Konwencji.

5.	Gruntowne zmiany w tym względzie nastąpiły mocą postanowień Protokołu Nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego przekształcenia
mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję z dnia 11 maja 1994 r., Dz. U.
z dnia 9 grudnia 1998 r. Nr 147, poz. 962, jak również mocą postanowień Protokołu Nr 14 do
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniającego system kontroli
Konwencji z dnia 13 maja 2004 r., Dz.U. z dnia 1 czerwca 2010 r. Nr 90, poz. 587.
6.	Szerzej na ten temat zob. A. Dąbrowska, T. Dąbrowski, Usprawnienie działalności Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, „Prawo Europejskie w praktyce” 2013, Nr 4(106), s.
117-127.
7.	Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz.
284, z późn. zm.
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Na uwagę zasługuje art. 34 Konwencji, zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do złożenia skargi indywidualnej do ETPCz jest każda osoba, organizacja
pozarządowa oraz grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez
jedno z państw-stron Konwencji praw zawartych w Konwencji lub jej protokołach.
Przywołany przepis wyznacza zatem zakres przedmiotowy skargi indywidualnej
do Trybunału w Strasburgu.
Formalne zasady dopuszczalności skarg indywidualnych określone zostały natomiast w art. 35 EKPCz. Są nimi: wymóg formy pisemnej, dochowanie odpowiedniego terminu do wniesienia skargi8 oraz wyczerpanie wszystkich środków
odwoławczych przewidzianych prawem krajowym. Ponadto, Trybunał nie rozpatrzy
skargi wniesionej w trybie art. 34 Konwencji, gdy:
– s karga będzie anonimowa,
– skarga będzie co do istoty identyczna ze sprawą rozpatrzoną już przez Trybunał lub ze sprawą, która została poddana innej międzynarodowej procedurze
dochodzenia lub rozstrzygnięcia,
– s ytuacja, w której skarga nie zawiera nowych istotnych informacji,
–n
 astąpi nadużycie prawa do skargi,
– s karga będzie bezzasadna.
Obok powyższych formalnych warunków dopuszczalności skargi indywidualnej
Protokół nr 14 wprowadził nowy warunek – „znaczący uszczerbek” (ang. significant
disadvantage), którego musi doznać skarżący z powodu zarzucanego naruszenia
postanowienia Konwencji lub Protokołów dodatkowych.
Z punktu widzenia procedury rozpoznawania skarg indywidualnych kluczowe znaczenie mają również postanowienia II rozdział Regulaminu ETPC. Należy
jednak zauważyć, iż przepisy zawarte w Regulaminie ETPC mają dość specyficzny
charakter ponieważ Trybunał ma prawo uchylić ich moc w odniesieniu do konkretnej sprawy. Uprzednio, ma jednak obowiązek skonsultować swoją decyzję w tym
przedmiocie ze stronami postępowania – skarżącym i pozwanym państwem-stroną
EKPC, o czym stanowi Reguła 31 Regulaminu.

8. Termin ten wynosi sześć miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji (art. 35 ust. 1 EKPCz).
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Od dnia 1 stycznia 2014 r. wszelkie dokumenty oraz dodatkowe materiały związane z powyższymi zmianami Regulaminu Trybunału są dostępne na oficjalnej
stronie internetowej Trybunału9.
Europejski Trybunał Praw Człowieka przygotował również krótką prezentację
pt. „Jak złożyć skargę do Trybunału” (ang. Your application to the ECHR: How to
apply and how your application is processed)10.

Wersja angielskojęzyczna Reguły 47 Regulaminu
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Rules of Court
Rule 4711 – Contents of an individual application
1. An application under Article 34 of the Convention shall be made on the application form provided by the Registry, unless the Court decides otherwise. It shall
contain all of the information requested in the relevant parts of the application
form and set out
(a) the name, date of birth, nationality and address of the applicant and, where the
applicant is a legal person, the full name, date of incorporation or registration, the
official registration number (if any) and the official address;
(b) the name, occupation, address, telephone and fax numbers and e-mail address
of the representative, if any;
(c) the name of the Contracting Party or Parties against which the application is
made;
(d) a concise and legible statement of the facts;
(e) a concise and legible statement of the alleged violation(s) of the Convention
and the relevant arguments; and
(f) a concise and legible statement confirming the applicant’s compliance with the
admissibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention.
9. www.echr.coe.int/applicants, pobrano 30.12.2013 r.
10.	Wersja angielska prezentacji jest dostępna na stronie internetowej Trybunału http://www.echr.
coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=#n1365511805813_pointer, pobrano 30.12.2013 r.
11.	1 As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 11 December 2007, 22 September 2008
and 6 May 2013 (entry into force on 1 January 2014).
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2. (a) All of the information referred to in paragraph 1 (d) to (f) above that is set
out in the relevant part of the application form should be sufficient to enable the
Court to determine the nature and scope of the application without recourse to
any other document.
(b) The applicant may however supplement the information by appending to the
application form further details on the facts, alleged violations of the Convention
and the relevant arguments. Such information shall not exceed 20 pages.
3.1 The application form shall be signed by the applicant or the applicant’s representative and shall be accompanied by
(a) copies of documents relating to the decisions or measures complained of, judicial or otherwise;
(b) copies of documents and decisions showing that the applicant has complied with
the exhaustion of domestic remedies requirement and the time-limit contained in
Article 35 § 1 of the Convention;
(c) where appropriate, copies of documents relating to any other procedure of
international investigation or settlement;
(d) where represented, the original of the power of attorney or form of authority
signed by the
applicant.
3.2 Documents submitted in support of the application shall be listed in order by
date, numbered consecutively and be identified clearly.
4. Applicants who do not wish their identity to be disclosed to the public shall so
indicate and shall submit a statement of the reasons justifying such a departure
from the normal rule, of public access to information in proceedings before the
Court. The Court may authorise anonymity or grant it of its own motion.
5.1 Failure to comply with the requirements set out in paragraphs 1 to 3 of this Rule
will result in the application not being examined by the Court, unless
(a) the applicant has provided an adequate explanation for the failure to comply;
(b) the application concerns a request for an interim measure;
(c) the Court otherwise directs of its own motion or at the request of an applicant.
5.2. The Court may in any case request an applicant to provide information or documents in any form or manner which may be appropriate within a fixed time-limit.
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6. (a) The date of introduction of the application for the purposes of Article 35 §
1 of the Convention shall be the date on which an application form satisfying the
requirements of this Rule is sent to the Court. The date of dispatch shall be the
date of the postmark.
(b) Where it finds it justified, the Court may nevertheless decide that a different
date shall be considered to be the date of introduction.
7. Applicants shall keep the Court informed of any change of address and of all
circumstances
relevant to the application.

Tłumaczenie na język polski Reguły 47 Regulaminu Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu
REGULAMIN TRYBUNAŁU
Reguła 4712 – Treść indywidualnej skargi
Skargę na podstawie Artykułu 34 Konwencji należy złożyć na formularzu dostarczonym przez Kancelarię, chyba że Trybunał zdecyduje inaczej. Powinna ona zawierać wszystkie informacje wymagane w zasadniczych częściach skargi i zawierać
nazwisko, datę urodzenia, narodowość i adres skarżącego, a gdzie skarżący jest
osobą prawną, pełną nazwę, datę zawiązania lub rejestracji, oficjalny numer rejestracyjny (jeśli istnieje) oraz oficjalny adres;
nazwisko, zawód, adres, numer telefonu i faksu i adres e-mailowy przedstawiciela,
jeśli istnieje;
nazwę Układającej się Strony lub Stron, przeciwko którym skarga jest wnoszona;
krótkie i czytelne przedstawienie stanu faktycznego;
krótkie i czytelne przedstawienie zarzucanego naruszenia (naruszeń) Konwencji
oraz istotne argumenty;

12.	Zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Trybunał 17 czerwca i 8 lipca 2002, 11 grudnia 2007
r, 22 września 2008 r. i 6 maja 2013 r.(wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.).
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i krótkie i czytelne stwierdzenie potwierdzające spełnianie przez skarżącego wymogów dopuszczalności określonych w Artykule 35 § 1 Konwencji.
(a) Wszystkie informacje wymienione w paragrafie 1 (d) i (f) powyżej, które są
przedstawione w istotnej części formularza skargi powinny być wystarczające aby
umożliwić Trybunałowi określenie charakteru i zakresu skargi bez uciekania się
do innych dokumentów.
(b) Jednakże skarżący może uzupełnić informację przez załączenie do formularza
skargi dalszych szczegółów dotyczących faktów, zarzucanych naruszeń Konwencji
i istotnych faktów. Informacja taka nie powinna przekraczać 20 stron.
3.1. Formularz skargi powinien być podpisany przez skarżącego lub przedstawiciela
skarżącego i powinny mu towarzyszyć:
(a) kopie dokumentów związanych z orzeczeniami lub środkami, sądowymi lub
innymi,
(b) kopie dokumentów i orzeczeń pozwalający wykazać, że skarżący spełnił wymagania dotyczące wyczerpania krajowych środków i granicę czasową zawarte
w Artykule 35 § 1 Konwencji;
(c) gdzie ma to zastosowanie, kopie dokumentów związanych z jakąkolwiek inną
procedurą międzynarodową dochodzenia lub rozstrzygnięcia;
(d) gdzie występuje przedstawiciel – oryginał pełnomocnictwa lub formularz upoważnienia podpisany przez skarżącego.
3.2 Należy zrobić wykaz dokumentów przedkładanych jako poparcie dla skargi,
przy czym muszą być one wymienione w porządku według daty (chronologicznie),
ponumerowane kolejno i być wyraźnie oznaczone.
4. Skarżący, którzy nie życzą sobie, by ich tożsamość została publicznie ujawniona
powinni na to wskazać i przedstawić powody uzasadniające takie odstępstwo od
normalnej reguły publicznego dostępu do informacji o postępowaniach przed
Trybunałem. Trybunał może upoważnić anonimowość lub ją przyznać na własny
wniosek.
5.1. Niedopełnienie wymogów wskazanych w paragrafach 1 do 3 tej Reguły spowoduje, że skarga nie będzie rozpatrywana przez Trybunał, chyba że
(a) skarżący dostarczy odpowiednie wyjaśnienie tego zaniechania;
(b) skarga dotyczy prośby o środek tymczasowy;
(c) Trybunał zadecyduje inaczej na własny wniosek lub na prośbę skarżącego.
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5.2 W każdym wypadku Trybunał może zażądać od skarżącego aby w ustalonych
granicach czasowych dostarczył informacje lub dokumenty w jakiejkolwiek formie
lub w jakikolwiek sposób, które mogą być odpowiednie.
6. (a) Za datę wniesienia skargi dla celów Artykułu 35 § 1 Konwencji, uznaje się
datę wysłania do Trybunału formularza skargi spełniającego wymagania niniejszej
Reguły. Datą wysyłki będzie data stempla pocztowego.
(b) Gdzie jest to uzasadnione, Trybunał może jednak zdecydować, że za datę wniesienia skargi uważana będzie inna dat.
7. Skarżący będą na bieżąco informować Trybunał o każdej zmianie adresu i wszystkich okolicznościach istotnych dla skargi.

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

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik..., s. 23;
– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
– bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
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• 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:
Autorzy (jeśli podani), Tytuł strony (do tytułu link do kompletnej strony WEB
zapisanej na CD-ROM), adres z dokładnością do pliku i do „query string”
(adres pobrany z właściwości linku), stan na dzień: data
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.

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

168

