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Słowo wstępne 

 

Uruchomienie studiów magisterskich przez Wyższą Szkołę 

Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w 

Zamościu stało się impulsem do podjęcia szeregu działań naukowych. 

Jednym z tych działań stał się powrót do publikowania Zeszytów 

Naukowych WSHE. 

W niniejszym numerze znajdą Państwo artykuły naukowe, 

powiązane merytorycznie z trzema konferencjami naukowymi, 

współorganizowanymi przez WSHE, jak również serię wywiadów, 

przeprowadzonych przez dr hab. Piotra Szreniawskiego w związku ze 

stażem naukowym odbywanym w Zakładzie Ustroju Administracji 

Publicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Numer zamykają sprawozdania z konferencji. 

Życząc przyjemnej lektury, zachęcamy Państwa do nadsyłania 

artykułów naukowych i do brania udziału w kolejnych przedsięwzięciach 

naukowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana 

Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. 

 

 

      W imieniu Redakcji 

Dr Małgorzata Szreniawska 
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Obszar na którym wprowadzono stan nadzwyczajny a strefa 

specjalna w prawie administracyjnym 

 

The area where the state of emergency was introduced and the special 

zone in administrative law 

 
Streszczenie 

Prezentowane w opracowaniu rozważania zainspirowane zostały 

wprowadzeniem w dniu 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze 

części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, a 

następnie – po jego zniesieniu z dniem 2 grudnia 2021 r. – przeniesieniem 

fragmentu regulacji dotyczącej tego stanu na stałe do ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (do przepisów o strefie 

nadgranicznej). W obu tych przypadkach (zarówno stanu wyjątkowego, jak i 

strefy specjalnej związanej z ochroną granicy państwowej) wprowadzony został 

zakaz przebywania na określonym obszarze. Organy władzy publicznej 

doprowadziły zatem do płynnego przejścia w ramach reżimu publicznoprawnego 

od stanu nadzwyczajnego do strefy specjalnej. W konsekwencji pomimo 

zniesienia stanu wyjątkowego, w stosunku do analizowanego obszaru 

fragmentów województw podlaskiego i lubelskiego, część ograniczeń 

konstytucyjnych wolności i praw pozostała bez zmiany. Na kanwie powyższego 

w artykule podjęto próbę analizy zagadnienia tożsamości i różnic zachodzących 

pomiędzy obszarami objętymi stanami nadzwyczajnymi a obszarami, na których 

ustanowiono strefy specjalne, w tym także próbę odpowiedzi na pytanie – czy 

obszary objęte stanami nadzwyczajnymi powinny być uznawane za strefy 

specjalne w prawie administracyjnym. 

 

Słowa kluczowe: stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski 

żywiołowej, strefa specjalna, reżim publicznoprawny 

 

Summary 

The considerations presented in the study were inspired by the introduction of a 

state of emergency in part of the Podlaskie Voivodeship and part of the 

Lubelskie Voivodeship on September 2, 2021, and then – after its abolition on 

December 2, 2021 – the permanent transfer of a part of the regulation concerning 

this state to the Act of October 12, 1990 on the protection of the state border 

(regulations on the frontier zone). In both cases (both the state of emergency and 

the special zone related to the protection of the state border), a ban on staying in 

a specific area was introduced. Thus, the organs of public authority led to a 



6 

 

smooth transition under the public-law regime from the state of emergency to a 

special zone. As a consequence, despite the lifting of the state of emergency, in 

relation to the analyzed area of parts of the Podlaskie and Lubelskie 

voivodeships, some constitutional restrictions on freedoms and rights remained 

unchanged. On the basis of the above, the article attempts to analyze the issue of 

identity and the differences between areas covered by a state of emergency and 

areas where special zones have been established, including an attempt to answer 

the question – whether areas subject to states of emergency should be recognized 

as special zones in administrative law. 

 

Keywords: extraordinary states, state of emergency, martial law, state of natural 

disaster, special zone, public law regime 

 

Wprowadzenie 

Pandemia Covid-19, kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej 

granicy, który rozpoczął się w 2021 r. oraz rosyjska inwazja na Ukrainę 

(rozpoczęta 24 lutego 2022 r.) ukazały jak ważne jest przygotowanie 

państwa do reagowania na zagrożenie w sytuacjach kryzysowych. 

Jednym z elementów tego przygotowania jest także prowadzenie badań 

naukowych oraz kształcenie studentów w dziedzinach objętych 

powyższym zakresem tematycznym. 

Konieczne jest także ciągłe utrzymywanie aktualności przepisów 

prawa regulujących działalność organów administracji publicznej w 

sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz w ramach tzw. stref 

(obszarów) specjalnych. Przepisy prawa muszą bowiem zostać tak 

sformułowane w czasie bezkryzysowym, aby w przypadku pojawienia się 

zagrożenia dla państwa i jego obywateli umożliwiały szybką i adekwatną 

do rodzaju tego zagrożenia reakcję organów władzy publicznej. 

Problem ten obrazują konstytucyjne przepisy dotyczące stanów 

nadzwyczajnych, które uniemożliwiają nowelizowania ustaw o stanach 

nadzwyczajnych w trakcie ich trwania (art. 228 ust. 6 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej1 z dnia 2 kwietnia 1997 r.2, dalej jako 

Konstytucja RP). Mogło to być jedną z przyczyn niewprowadzenia stanu 

                                                           
1 Zgodnie z którym w czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: 

Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu 

terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o 

stanach nadzwyczajnych. Na wątpliwości związane z możliwością dokonywania 

w tych ustawach tzw. „uzupełnień prawodawczych” zwracał uwagę K. Complak, 

zob. idem, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. 

Haczkowska, Warszawa 2014, LEX, komentarz do art. 228. 
2 Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm. 
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klęski żywiołowej podczas pandemii Covid-19, o której przebiegu i 

rozwoju na jej początku nie wiedzieliśmy prawie nic, a i obecnie nie 

wszystko jest jeszcze wiadome. Za przykład mogą posłużyć także art. 24 

ust. 1 pkt 3 ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 

organom Rzeczypospolitej Polskiej3 (w skrócie u.s.woj.) oraz art. 21 pkt 

3 ustawy o stanie wyjątkowym4 (w skrócie u.s.wyj.) umożliwiające 

„okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach”. Nie 

przewidują one natomiast możliwości wprowadzenia edukacji zdalnej czy 

hybrydowej, które to zostały wykorzystane w praktyce w czasie 

wspomnianej pandemii. Metody te dwadzieścia lat temu nie byłyby 

oczywiście możliwe do zastosowania w sposób, w jaki są one dostępne 

obecnie. Nie oznacza to jednak usprawiedliwienia dla braku 

aktualizowania przedmiotowych rozwiązań w ustawie przez dwadzieścia 

lat. 

Zarówno na potrzeby naukowe, jak i dydaktyczne, przez ostatnie 

lata (a zwłaszcza po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.) nie można 

było wskazać przykładu na wprowadzenie w Polsce stanu 

nadzwyczajnego bez odnoszenia się do stanu wojennego z lat 1981-1983. 

Konieczne było odwoływanie się do przykładów z innych państw Europy 

czy świata. W wielu z nich w tym okresie wprowadzano różne stany 

nadzwyczajne. Dotyczyło to w ostatnim czasie chociażby Francji, 

Kazachstanu czy Słowacji. 

Niestety również i w Polsce lata 2020-2022 obfitowały w 

wydarzenia, które skutkowały czy to wprowadzeniem czy to 

rozważaniem potrzeby wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego. 

Można w tym kontekście wskazać na niewprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej w związku z pandemią Covid-19 (choć jak pokazała praktyka 

związana z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej – być 

może stanu wyjątkowego zamiast stanu klęski żywiołowej) oraz na 

wprowadzenie stanu wyjątkowego związanego z kryzysem migracyjnym 

przy granicy z Białorusią. Wystąpiła także możliwość ewentualnego 

wprowadzenia stanu wojennego (bądź wyjątkowego) na całym bądź 

części terytorium RP w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. 

Rozważania poniższe zainspirowane zostały właśnie 

wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa 

podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w dniu 2 września 

                                                           
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 209). 
4 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1928). 
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2021 r.5, a następnie – po jego zniesieniu z dniem 2 grudnia 2021 r. – 

wprowadzeniem zakazu przebywania na tym obszarze na podstawie 

znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej6 (w skrócie 

u.o.g.p.)7. Wspomnianych zmian legislacyjnych dokonano bowiem w 

przepisach o strefie nadgranicznej8, czyli tych które uznawane są za jeden 

z przykładów normatywnej regulacji stref specjalnych w prawie 

administracyjnym. Zakaz przebywania na określonym obszarze 

wprowadzony został w obu analizowanych przypadkach (zarówno stanu 

wyjątkowego, jak i strefy specjalnej związanej z ochroną granicy 

państwowej). W czasie obowiązywania stanu wyjątkowego 

wprowadzonych ograniczeń było oczywiście jeszcze więcej9. Organy 

                                                           
5 Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 

r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa 

podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. poz. 1612) oraz 

rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 

2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze 

części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. 

poz. 1788). 
6 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 295). 
7 Zakaz ten wprowadzono rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego 

zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej 

do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz.U. poz. 2193) oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 

2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym 

obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką 

Białorusi (Dz.U. poz. 488). 
8 Chodzi tu o dodane art. 12a-12d u.o.g.p. 
9 Zakres tych ograniczeń, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z 

obowiązywaniem stanu wyjątkowego (Dz.U. poz. 1613 ze zm.), obejmował: 1) 

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 631); 2) zawieszenie prawa do organizowania i 

przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) 

oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i 

rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi; 3) obowiązek posiadania 

przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 

przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w 

przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej; 

4) zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący 



9 

 

władzy publicznej doprowadziły zatem do płynnego przejścia w ramach 

reżimu publicznoprawnego od stanu nadzwyczajnego do strefy 

specjalnej. W konsekwencji pomimo zniesienia stanu wyjątkowego, w 

stosunku do analizowanego obszaru fragmentów województw 

podlaskiego i lubelskiego, część ograniczeń konstytucyjnych wolności i 

praw pozostała bez zmiany. Patrząc na powyższe z perspektywy tych 

pozostawionych w mocy ograniczeń można powiedzieć, że nic się de 

facto nie zmieniło, a jedynie formalnie zniesiono stan wyjątkowy i w to 

miejsce wprowadzono ograniczenia w ramach istniejącej tam już 

wcześniej strefy specjalnej (strefy nadgranicznej). Na kanwie 

powyższego postawić można zatem pytanie o tożsamości i różnice 

zachodzące pomiędzy obszarami objętymi stanami nadzwyczajnymi i 

obszarami, na których ustanowiono strefy specjalne w prawie 

administracyjnym. 

 

Pojęcie stanów nadzwyczajnych i stref specjalnych 

Zagadnienie stanów nadzwyczajnych wydaje się wzbudzać mniej 

kontrowersji w nauce niż strefy specjalne, a to z uwagi na ich ścisłą 

konstytucyjną oraz ustawową regulację. Zgodnie z Konstytucją RP 

wyróżnia się bowiem tylko trzy stany nadzwyczajne tj. stan wojenny, 

stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej, które mogą być wprowadzane 

w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne 

są niewystarczające (art. 228 ust. 1 Konstytucji RP). Praktyka stosowania 

przepisów prawa pokazała, że rozróżnienie pomiędzy zagrożeniami 

uzasadniającymi wprowadzenie poszczególnych stanów nadzwyczajnych 

nie jest oczywiste10. Jest tak chociażby z uwagi na przesłankę 

                                                                                                                                   
całą dobę; 5) zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub 

innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę 

graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią 

tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 6) ograniczenie dostępu do informacji 

publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 

oraz z 2021 r. poz. 1598) informacji publicznej dotyczącej czynności 

prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną 

granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej 

migracji. 
10 Konstytucja RP w art. 229, 230 i 232 oraz każda z trzech ustaw o stanach 

nadzwyczajnych określają przesłanki wprowadzenia poszczególnych stanów. 

Zagrożenia będące podstawą do ich wprowadzenia tradycyjnie dzieli się na 

zewnętrzne (w przypadku stanu wojennego) i wewnętrzne (w przypadku stanu 
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wprowadzenia stanu wyjątkowego jaką jest „bezpieczeństwo obywateli 

lub porządku publicznego” (art. 230 ust. 1 Konstytucji RP). Jest ona na 

tyle uniwersalna i pojemna, że jej zaistnienie można uznać zarówno w 

przypadku pandemii, jak i kryzysu migracyjnego, gdzie wydawać by się 

mogło, że dominują raczej przesłanki do wprowadzenia odpowiednio 

stanu klęski żywiołowej (masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi 

w przypadku pandemii Covid-19 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o stanie klęski żywiołowej11) oraz stanu wojennego (kryzys migracyjny 

można uznać za zagrożenie zewnętrzne państwa zgodnie z art. 229 

Konstytucji RP). 

Tryb wprowadzania i zniesienia poszczególnych stanów 

nadzwyczajnych, a także zasady działania organów władzy publicznej 

oraz zakres, w jakim mogą być ograniczone wolności i prawa człowieka i 

obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego uszczegóławiają dodatkowo 

trzy powyżej wspomniane już ustawy o każdym z tych stanów. 

Dodatkowo podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych, 

powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i 

obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu 

wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej określa ustawa z dnia 22 

listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z 

ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i 

obywatela12. Kwestię rekompensat w związku z wprowadzeniem stanu 

wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części 

województwa lubelskiego w 2021 r. reguluje z kolei ustawa z dnia 29 

września 2021 r.13  

To że wprowadzono jeden z trzech stanów nadzwyczajnych musi 

zatem wynikać z odpowiedniego rozporządzenia opublikowanego w 

Dzienniku Ustaw, dodatkowo podanego do publicznej wiadomości 

(zgodnie z art. 228 ust. 2 Konstytucji RP). Sposób wprowadzenia 

każdego z tych stanów jest ściśle prawnie uregulowany. Nie ma tu w 

związku z tym miejsca na domniemania czy subiektywne oceny co do 

                                                                                                                                   
klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego). Zob. E. Olejniczak-Szałowska, [w:] 

Prawo administracyjne materialne, (red.) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, 

M. Stahl, Warszawa 2014, s. 722. Takie rozróżnienie jest zresztą uznawane za 

jedną z tendencji współczesnej regulacji problematyki stanów nadzwyczajnych 

także w państwach innych niż Polska. Tak L. Garlicki, Polskie prawo 

konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, s. 408. 
11 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1897). 
12 Dz.U. Nr 233 poz. 1955. 
13 T.j.: Dz.U. poz. 425. 
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tego czy został wprowadzony określony stan nadzwyczajny czy też nie. 

Mimo to były podejmowane próby wykazania, że de facto obowiązywał 

stan klęski żywiołowej podczas stanu epidemii. Argumenty z tego 

zakresu nie spotkały się jednak z uznaniem Sądu Najwyższego14. 

Wiadomo zatem, że nie ma innych stanów nadzwyczajnych 

ponad te wskazane w Konstytucji RP i takim stanem nie jest ani stan 

epidemii ani stan zagrożenia epidemicznego15, o których stanowi ustawa 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi16 

(dalej jako u.z.ch.z.), choć można je zaliczać do szerszej od stanów 

nadzwyczajnych kategorii stanów specjalnych17. 

Zupełnie inną pod tym względem konstrukcję prawną stanowią 

strefy specjalne w prawie administracyjnym. Przede wszystkim dlatego, 

że jest to konstrukcja zbiorcza o nieokreślonym normatywnie zakresie18. 

Nie tylko zatem, że nie ma w przepisach prawa definicji normatywnej 

tego pojęcia, ale nie ma także normatywnego katalogu tych stref. Chodzi 

tu nie tylko o przepisy ustawowe, ale i konstytucyjne. Uznanie zatem 

danego obszaru za strefę specjalną w prawie administracyjnym to 

wyłącznie domena nauki prawa. A skoro tak to różnice w poglądach na 

ten temat będą czymś naturalnym i nieuniknionym. 

                                                           
14 Zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. akt I 

NSW 4482/20, LEX nr 3035359 w którym sąd ten orzekł, że „stan 

nadzwyczajny nie jest (…) stanem domniemanym, czy ocennym, który można 

stwierdzić przy zastosowaniu kryteriów tego, kto ocenia określoną sytuację, ale 

stanem normatywnym, wynikającym z zastosowania określonych rozwiązań 

prawnych w postaci ustaw”. 
15 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. akt I 

NSW 2849/20, LEX nr 3043973 zgodnie z którym „uregulowania i środki 

określone w (…) ustawie epidemicznej nie są uregulowaniami i środkami, o 

których mowa w regulacjach konstytucyjnych dotyczących stanów 

nadzwyczajnych”. Zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

sygn. akt II KK 67/21 zgodnie z którym „(…) pomimo zaistnienia przesłanek do 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, władza wykonawcza nie zdecydowała 

się na wprowadzenie tego stanu, wprowadzając jedynie stan epidemii, a 

wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego, przy czym żaden z tych stanów 

nie może być uznany za stan nadzwyczajny w rozumieniu art. 228 Konstytucji 

(…)”. 
16 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1657 ze zm.). 
17 Zob. J. Boć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 

1985, s. 102 i n. 
18 Taką zbiorczą kategorię stanowią też stany nadzwyczajne tyle tylko, że one 

tworzą konstytucyjny katalog zamknięty. 
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Na potrzeby niniejszych rozważań zostanie przyjęte za J. 

Stelmasiakiem, że obszar specjalny „obejmuje oznaczoną przestrzeń na 

której obowiązuje specyficzny reżim prawny wyłączający lub co 

najmniej ograniczający dotychczasowy porządek prawny (normy 

powszechnie obowiązujące). Jest on tworzony dla realizacji nadrzędnych 

zadań państwa na danym – wyodrębnionym terenie. (…) Prawną istotą 

obszaru specjalnego jest powiązanie wyodrębnionej określonej 

przestrzeni ze swoistą regulacją prawną wyłączającą unormowania 

powszechnie obowiązujące”19. 

Ustaw, w których to zagadnienie uregulowano, także jest 

zdecydowanie więcej niż w przypadku stanów nadzwyczajnych. 

Dodatkowo różnią się one od siebie przedmiotem normatywnej regulacji. 

Mowa tu jest bowiem m.in. o ustawie: o ochronie przyrody20 (dalej jako 

u.o.p.), o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady21, o 

specjalnych strefach ekonomicznych22 (dalej jako u.s.s.e.) czy ustawie 

Prawo celne23 (w skrócie u.P.c.). 

Strefy specjalne stanowią przedmiot badań niejako przy okazji 

analizy poszczególnych ustaw materialnego prawa administracyjnego. 

Jednakże w koncepcji strefy specjalnej chodzi o coś więcej niż tylko o to, 

co wynika z ustaw regulujących poszczególne przypadki stref. Naukowe 

definicje stref specjalnych to bowiem próba spojrzenia w poprzek tychże 

regulacji w celu wyodrębnienia z nich pewnej części wspólnej. Wydaje 

się bowiem, że konstrukcje obszarów specjalnych w każdej z tych ustaw 

mają pewne cechy wspólne albo przynajmniej nauka prawa 

administracyjnego w stosunku do nich próbuje się takich dopatrzeć24. 

Z powyższego wynika, że do stref specjalnych nie stosuje się 

przepisów dotyczących stanów nadzwyczajnych. A zatem strefy 

specjalne zdecydowanie nie powinny być zaliczane do kategorii tych 

                                                           
19 J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny 

środek ochrony środowiska, Lublin 1994, s. 103-104. 
20 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). 
21 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2120). 
22 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1670 ze zm.). 
23 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2073). 
24 Jak wskazuje L. Zacharko „pojęcie stref specjalnych to pojęcie prawnicze 

(doktrynalne) i aprioryczne, które służy twórczemu uogólnieniu materiału 

normatywnego z zakresu obowiązującego prawa przedmiotowego”, eadem, 

Strefy specjalne w prawie administracyjnym – a przywileje dla przedsiębiorców 

na terenie specjalnych stref ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Górnośląskiej 

Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego” Nr 41 z 2010 r., s. 63. 
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stanów. Przejawia się to także w nomenklaturze prawniczej. W związku z 

tym bowiem, że stan wyjątkowy na analizowanym obszarze został 

zniesiony zaszła konieczność zmiany tablic oznaczających obszar na 

którym ten stan był wprowadzony i zawierających napis „obszar objęty 

stanem wyjątkowym” na inne (np. z napisem „obszar objęty zakazem 

przebywania – wejście zabronione”25). 

Niestety z powodu niejednoznaczności pojęcia strefy specjalnej 

możliwe jest rozważanie zagadnienia obszaru na którym wprowadzono 

stan nadzwyczajny jako strefy specjalnej. Należy w związku z tym 

postawić pytanie – czy obszary objęte stanami nadzwyczajnymi powinny 

być uznawane za strefy specjalne czy też należy te konstrukcje prawne 

traktować jako odrębne od siebie. Znamienne przy tym jest to, że autorzy 

podejmujący rozważania z zakresu stref specjalnych swymi 

rozważaniami obejmują także stany nadzwyczajne26, ale relacja odwrotna 

nie zachodzi. Autorzy analizujący stany nadzwyczajne (zwłaszcza z 

perspektywy przepisów Konstytucji RP) nie odnoszą się do stref 

specjalnych27. Dla celów naukowych rozstrzygnięcie powyższego 

dylematu wydaje się być zatem bardzo istotne, gdyż w przypadku 

zaliczenia obszarów objętych stanami nadzwyczajnymi do stref 

specjalnych pole badawcze w badaniach obejmujących te strefy znacznie 

się poszerzy. 

Na marginesie tych rozważań wskazać można również, że sprawę 

odróżnienia stref specjalnych od stanów specjalnych nie ułatwia także 

sam ustawodawca. Poniższy przykład nie dotyczy co prawda 

bezpośrednio stanów nadzwyczajnych, ale dobrze obrazuje pewien 

problem. Zgodnie bowiem z art. 2 u.z.ch.z. użyte w ustawie określenia 

oznaczają: strefa zero – obszar, na którym wystąpił stan epidemii, 

znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający 

ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom 

                                                           
25 Zgodnie z art. 12c u.o.g.p. 
26 Zob. np. P. Zacharczuk, Obszary specjalne w polskim materialnym prawie 

administracyjnym, Warszawa 2017, s. 60 i n.; G. Szpor, [w:] Prawo 

administracyjne. Część ustrojowa, (red.) Z. Niewiadomski, Warszawa 2002, s. 

118; J. Boć, Obywatel…, s. 105 i n. 
27 Zob. np. E. Kurzępa, Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, 

Warszawa 2017, s. 5-6; K. Wojtyczek, [w:] Prawo konstytucyjne 

Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2014, s. 103-105; W. 

Gizicki, Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczeństwa Polski, [w:] System 

bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, (red.) W. Kitler, K. Drabik, 

I. Szostek, Warszawa 2014, s. 101 i n. 
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kontroli (pkt 36); strefa buforowa – obszar wokół strefy zero, podlegający 

ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym 

przemieszczania się ludzi (pkt 37); strefa zagrożenia – obszar, na którym 

możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii (pkt 38). Należy także 

zwrócić uwagę na zawartą w powyższym przepisie definicję stanu 

epidemii, który oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym 

obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia 

określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i 

zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii (pkt 22) oraz 

stanu zagrożenia epidemicznego, czyli sytuacji prawnej wprowadzonej na 

danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu 

podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych (pkt 23). 

Innymi słowy, zgodnie z powyższą ustawą strefa to obszar, na którym 

wprowadzono dany stan, a stan to określona sytuacja prawna. 

 

Tożsamości i różnice pomiędzy stanami nadzwyczajnymi i strefami 

specjalnymi 

W celu rozstrzygnięcia powyższego problemu badawczego 

konieczne jest porównanie konstrukcji stanów nadzwyczajnych i stref 

specjalnych. Obie zaliczane są do reżimów publicznoprawnych, które to 

stanowią szerszą kategorią pojęciową i do której to można zaliczyć 

zarówno te stany jak i strefy28. Może być tak, że oba przypadki będą 

dotyczyły tylko fragmentu terytorium państwa. Mogą nawet, jak widać na 

analizowanym przykładzie, dotyczyć tego samego albo takiego samego 

obszaru (np. terenów przyległych do granicy z Republiką Białorusi). W 

ramach obu tych reżimów wprowadza się ograniczenia praw i wolności 

człowieka i obywatela. Przykładem może być wprowadzony na 

określonym terenie zakaz przebywania, wspólny dla obu analizowanych 

w artykule przypadków. 

Jak już powyżej wskazano stan nadzwyczajny i strefa specjalna 

to pojęcia, które nie zostały normatywnie zdefiniowane. Pojęciami tymi 

posługuje się jednak nauka prawa, a pojęciem stanu nadzwyczajnego 

także przepisy prawa, w tym Konstytucji RP. Każdemu z nich można 

również nadać określone znaczenie w języku powszechnym, które to 

również należy brać pod uwagę analizując powyższe pojęcia. 

                                                           
28 Zob. J. Boć, [w:] Prawo administracyjne, (red.) J. Boć, Wrocław 1998, s. 457 i 

n. 
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Zgodnie ze słownikiem języka polskiego stan to „sytuacja, w 

której ktoś lub coś się znajduje”29, „całokształt okoliczności, warunki, 

stosunki w jakich ktoś lub coś się znajduje, istnieje w jakimś czasie; 

sytuacja, pozycja, położenie”30. Sytuacja natomiast to „ogół warunków, w 

których ktoś się znajduje lub coś się dzieje”31. Nadzwyczajny to 

„wybijający się ponad przeciętność lub bardzo rzadko się zdarzający”, a 

także „spowodowany szczególnymi okolicznościami lub nieprzewidziany 

w programie, planie”, także „ponadprogramowy, pozaseryjny, 

spowodowany niezwykłymi okolicznościami, specjalny”32. 

Strefa natomiast w języku polskim oznacza „obszar wydzielony z 

większego obszaru ze względu na charakterystyczne cechy”33 oraz 

„pewien obszar wydzielony z większego obszaru, wycinek czego”34. 

Obszar to inaczej „ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych 

rozmiarów; też: określona powierzchnia czegoś”, „miejsce 

występowania, zasięgu czegoś”35. Specjalny natomiast oznacza 

„odnoszący się do jednego wybranego przedmiotu, zagadnienia lub 

jednej osoby”, „szczególny, wyjątkowy”36. 

Poszukując istoty stanu nadzwyczajnego i strefy specjalnej z 

uwzględnieniem powyższych słownikowych znaczeń analizowanych 

pojęć można założyć, że stan nadzwyczajny powinien być rozumiany 

raczej jako związany ze szczególnym czasem (w domyśle wyjątkowym, 

trudnym)37. Uwzględniając regulacje normatywne z tego zakresu dodać 

                                                           
29 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/stan.html, dostęp: 

29.09.2022 r. 
30 Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, 

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/stan;5500597.html, dostęp: 29.09.2022 r. 
31 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/sytuacja.html, 

dostęp: 29.09.2022 r. 
32 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/nadzwyczajny.html, 

dostęp: 29.09.2022 r. 
33 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/strefa.html, dostęp: 

29.09.2022 r. 
34 Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, 

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/strefa;5501487.html, dostęp: 29.09.2022 r. 
35 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/obszar.html, dostęp: 

29.09.2022 r. 
36 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/specjalny.html, 

dostęp: 29.09.2022 r. 
37 Genezy stanów nadzwyczajnych z Konstytucji RP nauka dopatruje się w 

instytucjach republikańskiej dyktatury z czasów starożytnych, nowożytnej 

koncepcji tzw. „dyktatury konstytucyjnej” oraz teorii prawa konieczności 



16 

 

można, że chodzi o czas związany z pojawieniem się jakiegoś 

nieplanowanego, nieprzewidzianego zagrożenia. Pandemia Covid-19 i 

agresja rosyjska na Ukrainę są tego najlepszymi przykładami. Nie tylko 

zresztą w słowniku języka polskiego mowa jest o czasie w kontekście 

stanu nadzwyczajnego, ale pojęciem tym posłużono się do zatytułowania 

jednej z przedwojennych ustawach regulujących te zagadnienia (ustawa z 

dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa 

państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny38). 

Słownikowo strefy specjalne powinny być rozumiane natomiast 

jako fragmenty jakiegoś większego obszaru np. państwa, choć przykład 

stref wolnocłowych pokazuje, że może to równie dobrze być obszar celny 

Unii Europejskiej39. Te fragmenty terytorium powinny być 

charakterystyczne z uwagi na występowanie tam czegoś wyjątkowego, 

szczególnego, zwłaszcza na tle pozostałych fragmentów terytorium 

państwa. Znowu uwzględniając przykłady ustawowe wskazać można, że 

chodzić tu może o coś, co trzeba chronić (np. określone wartości 

przyrodnicze40 czy też tereny byłych hitlerowskich obozów zagłady). 

                                                                                                                                   
państwowej. Instytucje te miały wyłącznie czasowy charakter. Z założenia miały 

być stosowane tylko w czasie kryzysu państwowości (w sytuacji szczególnego 

zagrożenia państwa). Tak A. Kustra, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. 

Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015, s. 693-694. Zob. też L. Garlicki, 

Polskie…, s. 407-408; P. Zacharczuk, Obszary…, s. 61; J. Boć, Obywatel…, s. 

103-104; P. Radziewicz, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

(red.) P. Tuleja, LEX/el. 2021, komentarz do art. 228. 
38 P.P.P. z 1919 r. Nr 61, poz. 364. Szerzej na ten temat zob. E. Kurzępa, 

Stany…, s. 21 i n. 
39 Zgodnie z art. 243 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks 

Celny (Dz.Urz. UE. L Nr 269, str. 1) państwa członkowskie mogą wyznaczyć 

części obszaru celnego Unii jako wolne obszary celne. Dla każdego wolnego 

obszaru celnego państwo członkowskie wyznacza obszar, który on obejmuje, 

oraz określa miejsca wejścia i wyjścia. 
40 Np. zgodnie z art. 8 u.o.p. park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, 

kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na 

którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe (ust. 1). Park 

narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, 

tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 

przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz 

odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk 

zwierząt lub siedlisk grzybów (ust. 2). Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 u.o.p. 

rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
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Może też chodzić o określone dobra, których w danym miejscu brakuje i 

należy doprowadzić do ich powstania (np. celem ustanowienia specjalnej 

strefy ekonomicznej może być przyspieszenie rozwoju gospodarczego 

części terytorium kraju, w szczególności przez rozwój określonych 

dziedzin działalności gospodarczej bądź tworzenie nowych miejsc pracy 

– art. 3 pkt 1 i 6 u.s.s.e.). 

Uwzględniając słownikowe znaczenie analizowanych pojęć 

wydaje się, że w przypadku stanów nadzwyczajnych chodzić powinno 

raczej o pewien szczególny czas, w którym występuje zagrożenie, a w 

przypadku stref bardziej o szczególne, wyjątkowe miejsca, które np. 

trzeba chronić przed zagrożeniem. Takie klasyczne przypadki wystąpią, 

gdy coś wyjątkowego znajduje się w jakimś miejscu na stałe (bądź 

względnie na stałe) i wtedy tworzy się tam strefę specjalną by to dobro 

chronić. Jeśli natomiast jakieś zagrożenie pojawia się wyjątkowo, tylko 

na jakiś czas i potem ustępuje samo albo zostanie wyeliminowane 

poprzez podjęcie odpowiednich działań, to właściwsze wydaje się być 

wprowadzenie w takim przypadku stanu nadzwyczajnego41. 

Praktyka zna jednak także przypadki bardziej problematyczne w 

ocenie i ten analizowany w niniejszym opracowaniu taki właśnie jest. Z 

jednej strony bowiem zagrożenie może być uznane za przejściowe (np. 

wobec zmiany polityki reżimu białoruskiego problem może zniknąć z 

dnia na dzień). Z drugiej strony jednak ten bądź inny tego typu problem 

związany z tym, że granica Polski z Republiką Białorusi jest nie tylko 

granicą pomiędzy dwoma państwami, ale także pomiędzy państwem Unii 

Europejskiej i NATO oraz państwem nienależącym do tych organizacji 

powoduje, że obszar ten jest ciągle narażony na występowanie tego typu 

kryzysów. To więc, że tworzy się tam strefę specjalną (w pewnym sensie 

na stałe mając na myśli strefę nadgraniczną czy pas drogi granicznej) 

wydaje się być uzasadnione. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby to, 

                                                                                                                                   
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska 

roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody 

nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
41 W doktrynie wyrażono jednak również poglądy, że w takim przypadku (np. w 

związku z chorobą zakaźną lub klęską żywiołową) ustanowiony zostanie obszar 

specjalny ale tylko tymczasowo (nie na trwałe) – G. Szpor, [w:] Prawo…, s. 118 

oraz „na czas określony” – T. Bąkowski, Prawne formy ograniczania wolności 

oraz praw człowieka i obywatela w ustawie o stanie klęski żywiołowej, „Państwo 

i Prawo” z. 8 z 2003 r., s. 77. 
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że regulacje związane z ochroną granicy państwowej mają bogatą 

tradycję i nie są żadną nowością w XXI wieku42. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za konicznością 

odróżniania stref specjalnych od stanów nadzwyczajnych jest to, że 

obowiązywanie stanów nadzwyczajnych zostało normatywnie 

ograniczone czasowo. Założeniem jest bowiem ich zniesienie po upływie 

oznaczonego czasu (w przypadku stanu klęski żywiołowej43 i stanu 

wyjątkowego44), ale także po osiągnięciu celu, jakim jest zwalczenie 

zagrożenia. Zwłaszcza dotyczy to stanu wojennego, w przypadku 

którego, choć nie wprowadzono normatywnego ograniczenia czasowego 

jego obowiązywania w postaci określonej ustawowo maksymalnej liczby 

dni, to jednak zgodnie z art. 8 ust. 1 u.s.woj. Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, znosi 

stan wojenny, jeżeli ustaną przyczyny, dla których stan wojenny został 

wprowadzony, oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie 

państwa. Zdaniem L. Garlickiego wprowadzanie stanu wojennego na 

czas nieoznaczony „wynika z zewnętrznego charakteru sytuacji, której 

rozwiązaniu ma służyć”45. Jest to także przesłanka do wcześniejszego 

zniesienia stanu wyjątkowego i klęski żywiołowej (przed upływem czasu, 

na jaki zostały one wprowadzone)46. W przypadku stanów 

                                                           
42 Zob. szerzej P. Zacharczuk, Obszary…, s. 688 i n. 
43 Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.s.k.ż. stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas 

oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 

usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 tej ustawy 

stan klęski żywiołowej może zostać przedłużony na czas oznaczony, w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów, po wyrażeniu przez Sejm zgody na to 

przedłużenie. 
44 Zgodnie z art. 3 ust. 1 zd. 1 u.s.wyj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

niezwłocznie rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy 

(wniosek Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 

wprowadzenie stanu wyjątkowego), a następnie wydaje rozporządzenie o 

wprowadzeniu stanu wyjątkowego na czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni lub 

postanawia odmówić wydania takiego rozporządzenia. Zgodnie natomiast z art. 

5 ust. 1 u.s.wyj. jeżeli pomimo zbliżającego się upływu czasu, na jaki został 

wprowadzony stan wyjątkowy, nie ustały przyczyny wprowadzenia tego stanu 

oraz nie zostało przywrócone normalne funkcjonowanie państwa, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć czas 

trwania stanu wyjątkowego na okres nie dłuższy niż 60 dni. 
45 Zob. L. Garlicki, Polskie…, s. 414. 
46 Zgodnie z art. 5 u.s.wyj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 

Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, znosi stan wyjątkowy przed 
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nadzwyczajnych oczekiwane jest zatem jak najszybsze zrealizowanie 

celu, dla którego wprowadzono stan, a następnie zniesienie tego stanu. 

Organy władzy publicznej powinny zatem zrobić wszystko co możliwe i 

legalne by jak najszybciej usunąć zagrożenie dla państwa (i jego 

obywateli) i przywrócić normalne jego funkcjonowanie. Obowiązywanie 

stanów nadzwyczajnych jest bowiem czymś niepożądanym. Ograniczenia 

czasowe obowiązywania stanów nadzwyczajnych mają zatem chronić 

obywatela przed nadmiernym i niepotrzebnym ograniczaniem jego 

wolności i praw, a organy władzy publicznej mają dyscyplinować do 

podjęcia takich działań, które doprowadzą do jak najszybszego 

zwalczenia zagrożenia. 

Konstrukcja normatywna strefy specjalnej wydaje się natomiast 

opierać na odwrotnych założeniach. Dopóki bowiem dana strefa realizuje 

wyznaczony jej cel publiczny to ma ona istnieć. W przypadku stref 

specjalnych o funkcji zachowawczej (np. związanych z ochroną 

środowiska bądź ochroną terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady) 

tworzy się je po to by chronić określone dobro jak najdłużej i w tym 

kontekście taka strefa z założenia powinna trwać jak najdłużej47. 

Likwidacja strefy będzie oznaczała coś niekorzystnego z perspektywy 

interesu publicznego i wynikać może np. z unicestwienia dobra, które 

było chronione. W przypadku stref o funkcjach twórczych sytuacja jest 

odmienna. Strefy te z założenia mają bowiem trwać, ale w razie gdyby 

cel dla jakiego zostały one utworzone przestał być już realizowany to 

wtedy będzie można je znieść. Zgodnie np. z art. 26 ust. 6 pkt 3 u.P.c. 

wolny obszar celny znosi się z urzędu, w przypadku gdy w wolnym 

obszarze celnym nie została podjęta działalność gospodarcza w terminie 

24 miesięcy od dnia jego utworzenia48. Możliwość zniesienia strefy 

występuje także w przypadku specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie 

jednak z art. 5a ust. 2 u.s.s.e. zniesienie strefy nie może nastąpić w 

                                                                                                                                   
upływem czasu, na jaki został wprowadzony, jeżeli ustaną przyczyny 

wprowadzenia tego stanu oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie 

państwa. Z kolei na podstawie art. 6 ust. 2 u.s.k.ż. Rada Ministrów, w drodze 

rozporządzenia, znosi stan klęski żywiołowej na całym obszarze jego 

obowiązywania lub na części tego obszaru przed upływem czasu, na który został 

wprowadzony, jeżeli ustaną przyczyny jego wprowadzenia. 
47 Zob. L. Zacharko, Strefy specjalne w prawie administracyjnym – a 

przywileje…, s. 62. 
48 Ale także gdy wymagają tego zobowiązania międzynarodowe 

Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 1) oraz zarządzający rażąco naruszył przepisy 

podatkowe lub celne (pkt 2). 
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okresie, w którym pozostaje w mocy choćby jedno zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy 

uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. 

Kolejnym elementem uzasadniającym odróżnianie stanów 

nadzwyczajnych od stref specjalnych jest to, że stanami nadzwyczajnymi 

można co prawda objąć tylko fragment terytorium państwa, ale tak być 

nie musi, gdyż stan ten może być wprowadzony również na terytorium 

całego kraju (zgodnie z art. 229, 230 ust. 1 oraz 232 Konstytucji RP). 

Uznanie w tym drugim przypadku, że jest to strefa specjalna wydaje się 

być nieodpowiednie i niezgodne z rozumieniem powszechnym słowa 

strefa49. Uzależnianie natomiast tego czy mamy do czynienia ze strefą 

specjalną, w przypadku obszarów objętych stanami nadzwyczajnymi, od 

tego czy dany stan został wprowadzony na części czy na całym 

terytorium państwa nie miałoby racjonalnego uzasadnienia. 

Sprowadzając sprawę do absurdu można by powiedzieć, że w przypadku 

pandemii cały świat należałoby uznać za strefą specjalną. Wprowadzenie 

w takim przypadku stanu nadzwyczajnego nie budzi natomiast 

wątpliwości tej natury. 

 

Postulat odróżniania od siebie poszczególnych konstrukcji prawnych 

Na podstawie powyżej przeprowadzonej analizy można wskazać, 

że poszczególne instytucje czy konstrukcje prawne (w tym stany 

nadzwyczajne i strefy specjalne) wprowadza się w określonych, często 

odmiennych celach. Mogą one mieć pewne cechy wspólne, ale dostrzec 

można w nich także pewne odrębności. W kontekście stref specjalnych i 

stanów nadzwyczajnych wskazać można także inne zbliżone do nich 

konstrukcje, które np. również mogą odnosić się do ściśle określonej 

przestrzeni. W literaturze mowa jest w tym kontekście o aktach prawa 

miejscowego, podziałach administracyjnych (terytorialnych) państwa czy 

dobrach (rzeczach) publicznych. Oczekiwanie jednak od wszystkich 

konstrukcji prawnych tego by miały uniwersalny charakter i by można je 

było stosować do rozwiązywania wszelkiego typu problemów i sytuacji 

kryzysowych w państwie jest błędne. Każda z nich, z założenia, służy do 

różnych celów i sprawdzi się lepiej w innych przypadkach. 

W rozważaniach prowadzonych na potrzeby niniejszego 

opracowania również należy mieć zatem na uwadze, że powyżej 

wymienione stanowią różne (odmienne) konstrukcje prawa 

administracyjnego. Należy opowiedzieć się za uznaniem, że tworzą one 

                                                           
49 Tak też P. Zacharczuk, Obszary…, s. 62. 
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katalogi rozłączne co oznacza, że zaliczenie danego przypadku (np. 

obszaru, na którym wprowadzono szczególny reżim publicznoprawny) do 

stanów nadzwyczajnych powinno eliminować taki przykład z katalogu 

stref specjalnych. Wydaje się, że tych samych przypadków nie powinno 

się jednocześnie zaliczać do obu tych kategorii (czy nawet do jeszcze 

wielu innych kategorii). Taki postulat był już wyrażany w literaturze50 i 

należy go zdecydowanie poprzeć. 

Opierając się na tym założeniu, w kontekście niniejszych 

rozważań należałoby przyjąć, że nie powinno się zaliczać do stref 

specjalnych obszarów tylko z tego powodu, że wprowadzony został na 

nich stan nadzwyczajny. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na danym 

terenie można stosunkowo łatwo i w pewny sposób ustalić, w 

przeciwieństwie do ustalenia w niektórych przypadkach, że ustanowiony 

tam reżim publicznoprawny stanowi strefę specjalną51. 

Może być również i tak, że różne reżimy publicznoprawne 

nakładają się na siebie. Jak wskazuje J. Boć może wtedy dojść do 

„spiętrzenia reżimów publicznoprawnych” czy też ich „zbiegu”52. Co 

prawda w analizowanym przypadku strefa specjalna, za jaką uznaje się 

strefę nadgraniczną, istniała tam jeszcze przed wprowadzeniem na tym 

obszarze stanu wyjątkowego (i nadal tam istnieje), ale wprowadzony na 

tym obszarze zakaz przebywania wynikał początkowo z ograniczeń 

związanych z wprowadzeniem tam stanu wyjątkowego, a nie z dużo 

wcześniejszego utworzenia tam strefy specjalnej. Można zatem w tym 

kontekście mówić o swoistym „następstwie” reżimów 

publicznoprawnych, gdyż funkcję ograniczającą wolności i prawa po 

zniesieniu stanu „przejęła” strefa nadgraniczna53. 

                                                           
50 Jak wskazuje bowiem J. Stelmasiak „w odniesieniu do obszarów specjalnych 

zawsze chodzi bowiem o tego rodzaju zespoły powszechnie obowiązujących 

norm prawnych, które mają służyć realizacji określonych – stypizowanych celów 

i zadań państwa”, idem, Miejscowy…, s. 104. Zob. też P. Zacharczuk, Obszary…, 

s. 78 i n. 
51 Jak zauważa Z. Leoński nie jest do końca jasne czy np. miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego ustanawia strefę specjalną dla terenów nim 

objętych. Zob. idem, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 166. 
52 Zob. J. Boć, Obywatel…, s. 105 i n. Na możliwość nakładania się reżimów 

prawnych różnych obszarów specjalnych wskazuje także L. Stelmasiak, zob. 

idem, Miejscowy…, s. 113. 
53 Formalnie jednak stan wyjątkowy zniesiono z końcem dnia 2 grudnia 2021 r., 

a zakaz przebywania w ramach określonych obszarów w strefie nadgranicznej 

wprowadzono od dnia 1 grudnia 2021 r.  
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Zagadnienie legalności wprowadzenia na danym obszarze ograniczeń 

konstytucyjnych wolności i praw w ramach strefy specjalnej po 

zniesieniu stanu nadzwyczajnego 

Na koniec rozważań należy również postawić pytanie o legalność 

dokonania przez ustawodawcę zmiany polegającej na przejściu od stanu 

nadzwyczajnego do strefy specjalnej na określonym obszarze i 

pozostawieniu tam w mocy pewnych ograniczeń wolności i praw 

człowieka i obywatela. Wydaje się, że kluczowe w tym zakresie będzie 

udzielenie odpowiedzi na pytanie o istnienie następującej zależności – 

czy skoro w czasie stanu nadzwyczajnego można wprowadzić określone 

ograniczenia wolności i praw to czy oznacza to, że ich nałożenie może 

być dokonane tylko w drodze ustanowienia danego stanu 

nadzwyczajnego? Jeżeli tak, nie można by „manipulować” konstrukcjami 

stanów i stref, bo w celu nałożenia określonych ograniczeń trzeba by 

wprowadzić wymagany przepisami stan nadzwyczajny. Jeżeli jednak 

takiej zależności nie ma, to należy przyjąć, że taka „manipulacja” jakiej 

dokonał ustawodawca jest dopuszczalna. 

Wydaje się, że należy się opowiedzieć za drugą z powyższych 

odpowiedzi. A zatem to, że jakieś ograniczenie wolności czy praw 

znalazło się w katalogu ograniczeń dopuszczonych do nałożenia w 

ramach określonego stanu nadzwyczajnego (w Konstytucji RP oraz 

ustawie o odpowiednim stanie nadzwyczajnym) nie oznacza, że 

wprowadzenie tego ograniczenia jest możliwe tylko w czasie tego stanu. 

Należy bowiem zwrócić uwagę na treść art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 

zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 

wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 

gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 

lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te 

nie mogą naruszać istoty wolności i praw. W doktrynie przyjmuje się, że 

z powyższego przepisu Konstytucji RP wynika „ogólna klauzula 

ograniczająca”, ale w przepisach Konstytucji zawarte są także liczne 

klauzule szczególne odnoszące się do konkretnie wskazanych 

konstytucyjnych praw i wolności54. W cytowanym powyżej art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP nie zostało jednak zastrzeżone, że ograniczenia 

konstytucyjnych wolności i praw muszą następować wyłącznie poprzez 

                                                           
54 M. Safjan, L. Bosek, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, 

Warszawa 2016, s. 772-773. 
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wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Należy zatem przyjąć, że 

ograniczenia te mogą być wprowadzane również w ramach reżimu, jaki 

tworzą strefy specjalne, pod warunkiem oczywiście spełnienia 

wskazanych powyżej konstytucyjnych wymogów ogólnych i ewentualnie 

szczególnych55. Odrębną kwestią jest oczywiście zagadnienie zaistnienia 

przesłanek do wprowadzenia odpowiedniego stanu nadzwyczajnego i 

ewentualnego uznania obowiązku organów władzy publicznej do 

wprowadzenia tego stanu56. 

 

Wnioski końcowe 

Stany nadzwyczajne zaliczane są do stanów specjalnych, a te 

razem ze strefami specjalnymi do reżimów publicznoprawnych. To co 

łączy te dwie analizowane w niniejszym opracowaniu konstrukcje 

prawne to bez wątpienia to, że wprowadzają one na określonym terenie 

pewien reżim publicznoprawny odrębny od wynikającego z przepisów 

obowiązujących poza tym obszarem. 

                                                           
55 Taką szczególną klauzulę ograniczającą zawiera art. 22 Konstytucji RP. 

Zgodnie z tym przepisem ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest 

dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 

publiczny. Reglamentacja działalności gospodarczej nie następuje jednak 

wyłącznie podczas stanów nadzwyczajnych, ale także w czasie bezkryzysowym. 

Do form tej reglamentacji zalicza się bowiem m.in. koncesje i zezwolenia na 

działalność gospodarczą, a także wpis do rejestru działalności regulowanej. Zob. 

szerzej M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 205-

206. Możliwość wprowadzenia ograniczeń z tego zakresu przewidują również 

ustawy o stanach nadzwyczajnych. Jak stanowi np. art. 24 ust. 1 pkt 2 u.s.woj. w 

czasie stanu wojennego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw 

człowieka i obywatela w zakresie wolności działalności gospodarczej, poprzez 

nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej 

określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju. Zob. też 

uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 

2022 r., sygn. akt II GSK 155/22, LEX nr 3344020. 
56 Jak wskazuje bowiem P. Radziewicz „jeśli jednak w danym przypadku 

określone okoliczności faktyczne wystąpią, a zwykłe środki konstytucyjne okażą 

się niewystarczające, wspomniana w art. 228 ust. 1 >>możliwość<< 

wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych musi być rozumiana jako 

obowiązek podjęcia działania przez właściwe organy państwa. Jest to zatem 

norma prawna nakazująca uczynić użytek z kompetencji przez organ państwa w 

sytuacji, gdy zmaterializują się przesłanki wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego”, idem, [w:] Konstytucja…, komentarz do art. 228. 
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Strefy specjalne i stany nadzwyczajne odróżniane są m.in. od 

rzeczy publicznych czy aktów prawa miejscowego. Wszystkie one mogę 

przejawiać pewne cechy wspólne, takie jak np. związanie z określonym 

wycinkiem terytorium państwa. Wydaje się być jednak uzasadnione by 

obszaru objętego stanem nadzwyczajnym albo na którym utworzono 

rzecz publiczną czy uchwalono akt prawa miejscowego nie traktować z 

tego tylko powodu jako strefy specjalnej w prawie administracyjnym. 

Poza bowiem cechami wspólnymi w powyższych konstrukcjach 

prawnych doszukać można się także pewnych odrębności wynikających 

chociażby z innej genezy czy przeznaczenia danej instytucji. 

Zaliczenie danego reżimu publicznoprawnego do stanów 

nadzwyczajnych skutkuje jego objęciem ścisłymi konstytucyjnymi 

regulacjami dotyczącymi chociażby jego wprowadzania i znoszenia. 

Wyłączenie danego przypadku z zakresu tych stanów powoduje, że 

powyższe przepisy konstytucyjne stosowane do niego nie będą. Nie 

stosuje się ich bowiem do stref specjalnych (a także rzeczy publicznych 

czy aktów prawa miejscowego). Reżim takiej strefy regulowany będzie 

wtedy ustawowo (np. u.o.g.p.) oraz konstytucyjnie, ale już nie przepisami 

o stanach nadzwyczajnych. Konstytucja RP również wyznacza bowiem 

granice wprowadzanych ograniczeń i obciążeń publiczno-prawnych w 

ramach stref specjalnych57. 
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Streszczenie 

Instytucja ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowi formalnie 

jeden z rodzajów wywłaszczenia nieruchomości i zalicza się  w szerszej 

perspektywie  do instrumentów władczej, administracyjnoprawnej ingerencji w 

prawo własności. Z natury rzeczy wszelkie formy ekspropriacji realizują przede 

wszystkim cele publiczne, co per se oznacza prymat interesu publicznego nad 

interesem indywidualnym. Założenie to znajduje wyraz w materialnoprawnej 

konstrukcji instrumentów służących wywłaszczaniu nieruchomości. Zarówno 

bowiem w przypadku instytucji ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, instytucji klasycznego wywłaszczenia, jak i  co szczególnie 

widoczne  wywłaszczenia w trybie specustaw infrastrukturalnych, właściciel 

zasadniczo nie dysponuje środkami prawnymi zapewniającymi możliwość 

skutecznego przeciwdziałania utracie nieruchomości. Determinuje to z kolei, w 

znacznym stopniu, jego pozycję prawną, widocznie podporządkowaną realizacji 

inwestycji celu publicznego. Na płaszczyźnie instytucji ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, zakres uprawnień i obowiązków właściciela 

nieruchomości kształtowany jest w głównym stopniu treścią art. 124 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Poddając jednak 

analizie zagadnienie pozycji prawnej właściciela nieruchomości, w kontekście 

administracyjnoprawnej ingerencji w trybie powołanej regulacji, nie można 

pominąć kwestii związanych z uwarunkowaniami planistycznymi, środkami 

zaskarżenia na drodze administracyjnej oraz sądowo administracyjnej czy z 

dopuszczalnością zastosowania przymusu administracyjnego w ramach 

egzekucji administracyjnej. 

 

Słowa kluczowe: ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, 

wywłaszczenie, pozycja prawna wściela nieruchomości, postępowanie 

administracyjne, egzekucja administracyjna 

 

Summary 

The institution of restricting the use of real estate is formally one of the types of 

real estate expropriation and is included  in a broader perspective  among the 

instruments of sovereign, administrative and legal interference with the right to 
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property. By its very nature, all forms of expropriation pursue primarily public 

goals, which per se means the primacy of the public interest over the individual 

interest. This assumption is reflected in the material-law construction of 

instruments for the expropriation of real estate. Both in the case of the institution 

of restricting the use of real estate, the institution of classic expropriation, and – 

what is particularly noticeable – expropriation under the special infrastructure 

acts, the owner generally does not have legal means ensuring the possibility of 

effective counteracting the loss of real estate. This in turn determines, to a large 

extent, its legal position, apparently subordinated to the implementation of public 

purpose investments. At the level of the institution of limiting the use of real 

estate, the scope of rights and obligations of the real estate owner is mainly 

shaped by the content of Art. 124 of the Act of August 21, 1997 on real estate 

management. However, when analyzing the issue of the legal position of the 

property owner, in the context of administrative and legal interference under the 

above-mentioned regulation, one cannot ignore issues related to planning 

conditions, administrative and judicial remedies, or the admissibility of 

administrative coercion as part of administrative enforcement. 

 

Keywords: restriction of the use of real estate, expropriation, legal position of 

the claimant of the real estate, administrative proceedings, administrative 

enforcement 
 

Wstęp 

 Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami1 wywłaszczenie nieruchomości polega na 

pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, 

prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na 

nieruchomości. Wzmiankowane ograniczenie prawa własności 

nieruchomości odnosi się przede wszystkim do treści art. 124 ust. 1 

u.g.n., w myśl którego starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji, sposób 

korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i 

przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i 

urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i 

energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a 

także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i 

urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, 

jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na 

to zgody. Instytucja ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 

                                                           
1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), powoływana dalej jako „u.g.n.”. 
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stanowiąca formalnie wywłaszczenie2, nie prowadzi jednak do przejęcia 

pełni praw przysługujących względem nieruchomości przez 

wywłaszczającego3, ale skutkuje ograniczeniem możliwości korzystania z 

nieruchomości w zakresie niezbędnym do posadowienia elementów 

infrastruktury przesyłowej. Celem trybu uregulowanego w art. 124 ust. 1 

u.g.n. jest więc zapewnienie przedsiębiorcy przesyłowemu tytułu 

prawnego do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane w 

sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża na to zgody4. 

Następstwem wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z 

nieruchomości jest jednak nie tylko możliwość budowy albo przebudowy 

elementów infrastruktury przesyłowej na cudzej nieruchomości, lecz 

także powstanie, trwałego i bezterminowego, stosunku prawnego 

obejmującego obowiązek znoszenia, przez właściciela nieruchomości, 

stanu ukształtowanego posadowionymi elementami wskazanej 

infrastruktury5. 

 Pozycja prawna właściciela nieruchomości, na której ma powstać 

sieć przesyłowa, analizowana w kontekście przymusowej ingerencji w 

trybie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, nie może 

zostać sprowadzona tylko do postępowania prowadzonego na podstawie 

art. 124 ust. 1 u.g.n. Należy bowiem zwrócić uwagę także na etap 

poprzedzający wszczęcie tegoż postępowania, obejmujący ustalenie 

przeznaczenia planistycznego nieruchomości czy prowadzenie rokowań 

dotyczących polubownego udostępnienia nieruchomości, a także etap 

następujący po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z 

nieruchomości, związany z możliwością poszukiwania ochrony prawnej 

na drodze sądowoadministracyjne czy przymusowym wykonaniem 

obowiązku udostępnienia nieruchomości. Zarysowanie zagadnienia 

pozycji prawnej właściciela nieruchomości na płaszczyźnie instytucji 

normowanej przez art. 124u.g.n. wymaga więc objęcia zakresem 

rozważań trzech następujących po sobie etapów, które w praktyce może 

                                                           
2 Przeglądu literatury w zakresie charakteru prawnego ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości dokonuje m.in. T. Woś (zob. T. Woś, 

Wywłaszczania nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2010, s. 148, 149). Na ten 

temat zobacz także M. Gdesz (red.), Służebność publiczna. Aspekty prawne i 

ekonomiczne administracyjnego ograniczenia korzystania z nieruchomości, 

Olsztyn 2016, s.17. 
3 W przypadku omawianej instytucji, zgodnie z art. 124 ust. 2 u.g.n., 

wywłaszczenie następuje z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej. 
4 Por. wyrok NSA z dnia 18 lipca 2018 r., I OSK 2268/16, LEX nr 2617005. 
5 Wyrok NSA z dnia 20 września 2019 r., I OSK 2965/17, LEX nr 2751330. 
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jednak dzielić okres wielu lat  etapu poprzedzającego wszczęcia 

postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, etapu samego postępowania oraz etapu następującego po 

wydaniu decyzji na podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n. 

Jednocześnie, rozważań nie można ograniczyć wyłącznie do 

treści u.g.n., muszą one bowiem uwzględniać regulacje innych aktów 

prawnych, m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym6, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego7, 

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi8 czy 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji9. Oczywiście 

kompleksowa analiza zagadnienia pozycji prawnej właściciela 

nieruchomości w kontekście instytucji ograniczenia sposobu korzystania  

z nieruchomości wymagałaby uwzględnienia jeszcze treści wielu innych 

aktów prawnych. Niemniej jednak, ze względu na ramowy charakter 

opracowania, pragnę skupić się wyłącznie na najistotniejszych i 

najbardziej doniosłych praktycznie aspektach związanych  

z opracowywanym tematem. 

 

Etap poprzedzający wszczęcie postępowania 

Art. 124 ust. 1 u.g.n. wprowadza dwie przesłanki umożliwiające 

wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, 

które de facto powinny zostać wypełnione jeszcze przed wszczęciem 

postępowania w sprawie. Ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości następuje bowiem zgodnie z planem miejscowym, a w 

przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego (art. 124 ust. 1 u.g.n. in fine), a także 

powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem nieruchomości o 

uzyskanie zgody na wykonanie prac (art. 124 ust. 3 u.g.n.). W 

konsekwencji, aby doszło do wydania decyzji w oparciu o powołaną 

podstawę prawną, akt planistyczny musi przewidywać możliwość 

realizacji, na danej nieruchomości, celu publicznego związanego z 

                                                           
6 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), powoływana dalej jako „u.p.z.p.”. 
7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), powoływana dalej jako „K.p.a.”. 
8 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.),powoływana dalej 

jako „P.p.s.a.”. 
9 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.), powoływana dalej jako 

„u.p.e.a.”. 
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budową (przebudową) infrastruktury służącej do transportu płynów, pary, 

gazów czy energii elektrycznej, a rokowania z właścicielem 

nieruchomości, dotyczące uzyskania zgody na prowadzenie prac, muszą 

zakończyć się niepowodzeniem. 

Wywłaszczenie ma swój początek już w momencie 

przeznaczenia nieruchomości na cel publiczny, które wyraźnie ujawnia 

intencję prawodawcy lokalnego, co do przyszłości konkretnego obszaru. 

Objęcie danej nieruchomości takim przeznaczeniem stanowi więc swoiste 

przedpole wywłaszczenia10. Zgodnie z art. 50 ust .1 u.p.z.p. inwestycja 

celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w 

przypadku jego braku  w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Właściciel nieruchomości, już na etapie 

uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź 

w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, powinien mieć świadomość, że w 

przyszłości, nieruchomość stanowiąca jego własność, będzie mogła 

zostać objęta ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w celu 

urzeczywistnienia postanowień aktu planistycznego. Zasadniczo, właśnie 

w tym momencie powinien on podjąć ewentualną aktywność zmierzającą 

do zmiany lokalizacji infrastruktury przesyłowej w taki sposób, aby nie 

przebiegała ona przez jego grunty, bądź aby przebiegała w sposób 

najmniej dla niego uciążliwy (np. przy granicy nieruchomości). Jeżeli o 

przeznaczeniu nieruchomości ma przesądzać miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego to właściciel może dochodzić swojego 

interesu składając wnioski dotyczące przygotowywania projektu tego 

planu (art. 17 pkt 1 u.p.z.p.), uwagi względem samego projektu planu 

(art. 18, w związku z art. 17 pkt 11 u.p.z.p.) czy biorąc udział w 

publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (art. 

17 pkt 9 u.p.z.p.). Należy jednak zaznaczyć, że w istocie możliwości 

realnego wpływu na treść planu jest raczej marginalna11. Stanowisko 

wyrażone we wniosku nie jest wiążące i ostatecznie może zostać 

całkowite pominięte12. Dopiero nierozpatrzenie wniosku, jeżeli miało 

istotny wpływ na treść planu, może zostać uznane za naruszenie trybu 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

                                                           
10 Por. M. Gdesz, Wywłaszczenie planistyczne, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 

4, s. 54. 
11 Por. M. Karpiuk, Udział czynnika społecznego w procesie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 

2017, nr 1-2, s. 81. 
12 Ibidem, s. 76. 
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skutkujące późniejszym stwierdzeniem jego nieważności13. Uwagi, 

mające na celu zakwestionowanie konkretnych ustaleń przyjętych w 

planie14, pełnią  podobnie jak wnioski  funkcję informacyjną i 

sygnalizacyjną15. Istotnym jest jednak, że zarówno organ wykonawczy, 

jak i rada gminy, powinny jednoznacznie wskazać, czy zgłoszone uwagi 

uwzględniają czy też je odrzucają, a swoje stanowisko dokładnie oraz 

przekonująco uzasadnić16. Ostatecznie, także i dyskusja publiczna ma 

charakter opiniodawczy, a jej wynik nie wiąże organów gminy17. 

Również postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego nie pozwala właścicielowi 

nieruchomości w definitywny sposób zatrzymać realizacji danego 

przedsięwzięcia. Wprawdzie przysługują mu prawa procesowe, o których 

mowa w K.p.a., w szczególności prawo czynnego udziału w 

postępowaniu administracyjnym oraz prawo wniesienia odwołania 

(któremu u.p.z.p. nadaje dość formalistyczne wymogi18), niemniej 

jednak, w myśl art. 56 u.p.z.p., nie można odmówić ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne 

z przepisami odrębnymi. W orzecznictwie sądów administracyjnych 

podkreśla się więc, że organ nie działa w warunkach uznania 

administracyjnego, a jeśli stwierdzi zgodność danej inwestycji z 

przepisami odrębnymi, zobligowany jest do wydania decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego, stosownie do wniosku 

inwestora19. Godzi się przy tym zauważyć, iż żaden przepis prawa nie 

uzależnia wydania wzmiankowanej decyzji od zgody właściciela 

                                                           
13 A. Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki [w:] M. Wierzbowski (red.),Ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, 

LEX/el. 2021, art. 17. 
14 M. Szewczyk, 3.4.4. Przyjmowanie uwag wnoszonych do projektu planu 

miejscowego [w:] M. Szewczyk, M. Kruś, Z. Leoński, Prawo zagospodarowania 

przestrzeni, M. Kruś, Z. Leoński, Warszawa 2019, LEX. 
15 J. H. Szlachetko, 2.1. Wnioski i uwagi [w:] Partycypacja społeczna w lokalnej 

polityce przestrzennej, Warszawa 2017, LEX. 
16 A. Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki [w:] Ustawa…, art. 17. 
17 Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2006 r., II OSK 277/06, LEX nr 266913. 
18 Zgodnie z art. 54 ust. 6 u.p.z.p. odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i 

zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające to żądanie. 
19 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26lutego 2021 r., II SA/Kr 1398/20, LEX nr 

3172869 czy wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2018 r., II SA/Sz 

416/18, LEX nr 2523694. 
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nieruchomości20. W konsekwencji, właściciel nieruchomości może bronić 

swoich interesów wyłącznie poprzez doprowadzenie do tego, aby decyzja 

lokalizacyjna odpowiadała wymogom prawa. Istotnym jest przy tym, 

żeby podejmował on działania zmierzające do tego celu w toku 

postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie zwyczajnym, 

ponieważ eliminacja decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu 

publicznego, w ramach stwierdzenia nieważności albo wznowienia 

postępowania administracyjnego (w zakresie przesłanki pominięcia 

strony), została istotnie ograniczona21. 

Druga płaszczyzna, która determinuje pozycję prawną właściciela 

nieruchomości na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania w 

sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, dotyczy 

kwestii rokowań. Art. 124 ust. 1 i 3 u.g.n. wymagają, aby udzielenie 

zezwolenia na posadowienie i przeprowadzenia na cudzej nieruchomości 

elementów infrastruktury przesyłowej poprzedzone było rokowaniami z 

właścicielem nieruchomości dotyczącymi udzielenia zgody na wykonanie 

prac. Regulacja ta stanowi wyraz tego, jak wielką wagę ustawodawca 

przykłada do zasady proporcjonalności i ugodowego rozstrzygania 

kwestii spornych. Dopiero bowiem brak porozumienia pomiędzy 

właścicielem nieruchomości, a inwestorem pozwala na zastosowania 

władztwa administracyjnego związanego z ingerencją w prawa 

przysługujące względem nieruchomości. 

Z praktycznego punktu widzenia to właśnie etap rokowań 

zapewnia właścicielowi nieruchomości największą sposobność uzyskania 

korzystnych warunków lokalizacji infrastruktury przesyłowej. O ile 

sprzeciw, co do realizacji przedsięwzięcia, otworzy inwestorowi drogę do 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie 

administracyjnym, o tyle zawarcie umowy dotyczącej wykonania prac 

wyłącza taką możliwość. Przepis art. 124 ust. 3 u.g.n. nie wprowadza 

przy tym żadnych szczegółowych wymogów ani reguł co do formy i 

treści rokowań22. Pozwala to więc objąć zakresem rozmów zarówno 

kwestie wykonania prac, terminu ich realizacji (choć ten ostatecznie 

                                                           
20 Wyrok NSA z dnia 7 marca 2017 r., II OSK 1654/15, LEX nr 2283244. 
21 Zgodnie z art. 53 ust. 7 u.p.z.p. nie stwierdza się nieważności decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia 

lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 K.p.a. stosuje się 

odpowiednio. Natomiast, w myśl art. 53 ust. 8 u.p.z.p. nie uchyla się decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na 

podstawie art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a., jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej 

doręczenia lub ogłoszenia. 
22Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2022 r., I OSK 507/21, LEX nr 3304275. 
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uzależniony jest od skutecznego zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych bądź uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), prawa 

do przyszłego korzystania z nieruchomości, jak i rekompensaty za 

poniesione przez właściciela szkody (np. utratę plonów, zmniejszenie 

wartości nieruchomości) czy lokalizacji samej infrastruktury (np. 

przesunięcia słupa elektroenergetycznego w korzystniejsze dla 

właściciela miejsce). Ugoda zapewnia więc właścicielowi sposobność 

uzyskania korzystniejszych dla siebie warunków posadowienia 

infrastruktury (w przypadku postępowania prowadzonego na podstawie 

art. 124 ust. 1 u.g.n. treść ograniczenia zależy od zakresu wniosku 

inwestora). Praktyka pokazuje, że prowadzenie sporów prawnych z 

inwestorem, w szczególności w zakresie odszkodowania za ograniczenie 

sposobu korzystania z nieruchomości, często skutkuje uzyskaniem 

finalnie niższej kwoty rekompensaty, niż możliwa była do 

wynegocjowania w trakcie rokowań, i to dopiero po wielu latach. 

Natomiast udzielenie przez właściciela nieruchomości, w trybie rokowań, 

zgody na wykonanie prac jest rozwiązaniem korzystnym dla inwestora (w 

kontekście czasu potrzebnego na pozyskanie tytułu prawnego do 

nieruchomości) i może wiązać się z większą skłonnością do ustępstw z 

jego strony. 

 

Etap postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez 

udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na jej obszarze 

elementów infrastruktury przesyłowej przybiera formę decyzji 

administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego regulowanego przepisami K.p.a. Właścicielowi 

nieruchomości, której dotyczy postępowanie, przysługuje więc cały 

szereg uprawnień procesowych umożliwiających ochronę jego interesu. 

W szczególności chodzi tu o możliwość czynnego udziału w każdym 

stadium postępowania, w tym wypowiedzenia się, przed wydaniem 

decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 

a także prawo odwołania się od decyzji wydanej przez starostę, 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, do wojewody23. 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości możliwe jest 

wyłącznie po kumulatywnym spełnieniu trzech materialnoprawnych 

                                                           
23 Stosownie do art. 9a u.g.n. organem wyższego stopnia w sprawach 

określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest wojewoda. 
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przesłanek, a mianowicie objęte wnioskiem przedsięwzięcie musi 

stanowić inwestycję celu publicznego, musi pozostawać zgodne z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego z braku  z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, wymagalne jest również, aby rokowania o uzyskanie zgody 

na wykonanie prac na nieruchomości zakończyły się fiaskiem. Taki 

kształt regulacji normatywnej powoduje, że właściciel nie ma wpływu na 

ograniczenie przysługujących mu względem nieruchomości praw (chyba, 

że w trakcie postępowania wyrazi zgodę na realizację inwestycji, co 

skutkować będzie niedopuszczalnością wydania decyzji ograniczającej). 

Pomimo tego warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie, które w 

znaczącym stopniu determinują pozycję prawną właściciela 

nieruchomości w omawianym postępowaniu  konstrukcję uznania 

administracyjnego wynikającą z treści art. 124 ust. 1 u.g.n., a także, 

wypracowaną przez orzecznictwo sądów administracyjnych, zasadę 

najmniejszej uciążliwości. 

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 124 ust. 1 u.g.n. ab initio 

starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (jako 

organ pierwszej instancji), może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób 

korzystania z nieruchomości. Oznacza to, że organ orzekający w oparciu 

o powołaną podstawę prawną dysponuje uznaniem administracyjnym24 

przejawiającym się w tym, iż nawet po ustaleniu spełnienia 

materialnoprawnych przesłanek ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, może wydać decyzję odmowną. W przypadku bowiem 

konstrukcji uznania administracyjnego, czynnikiem przesądzającym o 

podjęciu konkretnego rozstrzygnięcia są kwestie celowościowe oraz 

konieczność wyważenia, w konkretnym przypadku, racji interesu 

publicznego oraz interesu indywidualnego. W teorii więc, jeżeli organ 

uzna to za stosowne, ze względu na stan faktyczny występujący w danej 

sprawie, może odmówić ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości. W praktyce taką możliwość należy raczej wiązać ze 

szczególnymi przypadkami, w których wydanie decyzji na podstawie art. 

124 ust. 1 u.g.n. będzie wyjątkowo godziło w interes właściciela 

nieruchomości. Należy bowiem pamiętać, że decyzja ograniczająca 

sposób korzystania z nieruchomości służy inwestorowi jako tytuł prawny 

na potrzeby budowy (przebudowy) elementów infrastruktury 

przesyłowej, na którą  co do zasady  składają się obiekty liniowe (np. 

                                                           
24Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2019 r., I OSK 2270/18, LEX nr 2717996. 
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linie elektroenergetyczne, gazociągi, sieci ciepłownicze)25. W 

konsekwencji odmowa ograniczenia sposobu korzystania nawet z jednej 

z nieruchomości, znajdujących się na trasie sieci przesyłowej, może 

wiązać się z koniecznością przeprojektowania znacznej części tej trasy (i 

w konsekwencji oznaczać niezbędność ponownego uzyskiwania tytułów 

prawnych do innych nieruchomości). 

Drugim zagadnieniem, istotnym dla oceny pozycji prawnej 

właściciela nieruchomości w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

art. 124 ust. 1 u.g.n., jest tzw. zasada najmniejszej uciążliwości. 

Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości może nastąpić 

tylko w niezbędnym zakresie. Uzasadniony interes właściciela 

nieruchomości wymaga bowiem, żeby elementy infrastruktury 

przesyłowej zostały posadowione na nieruchomości w sposób jak 

najmniej uciążliwy, a ingerencję w prawo własności ograniczono do 

niezbędnego minimum26. Jak wskazuje G. Matusik, rozważenie stopnia 

ingerencji oznacza zbadanie proponowanej przez inwestora trasy 

inwestycji. Jeśli, stosownie do treści planu miejscowego, istnieje na tej 

płaszczyźnie pewien margines swobody, przedsiębiorca przesyłowy 

powinien uzasadnić, dlaczego zaprojektował przebieg infrastruktury w 

taki, a nie inny sposób np. przez centralną część nieruchomości i jakie są 

przeciwwskazania do zlokalizowania inwestycji wzdłuż granic 

nieruchomości27. Organ prowadzący postępowanie w sprawie 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zobligowany jest więc 

wyjaśnić kwestię lokalizacji elementów infrastruktury przesyłowej w 

sposób najmniej uciążliwy dla właściciela nieruchomości (np. wzywając 

inwestora o uzasadnienie przyjętego wariantu trasy, występując z 

zapytaniem, czy możliwa jest zmiana jej przebiegu albo czy 

dopuszczalne jest zmniejszenie gabarytów jej elementów składowych). 

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż organ nie ma możliwości, z urzędu 

albo na wniosek właściciel nieruchomości, arbitralnie zmieniać 

lokalizacji infrastruktury przesyłowej, ponieważ w tym zakresie 

pozostaje związany treścią żądania inwestora. Co istotne, w przypadku 

precyzyjnego określenia w miejscowym planie zagospodarowania 

                                                           
25Art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351 z późn. zm.), powoływana dalej jako  „Pr.bud.”, definiuje obiekt 

linowy jako obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest 

długość. 
26 Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2019 r., I OSK 2060/17, LEX nr 2699578. 
27 G. Matusik [w:] S. Kalus (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

Komentarz, Warszawa 2012, LEX, art. 124. 
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przestrzennego przebiegu infrastruktury przesyłowej, a w razie jego 

braku, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie 

ma jakichkolwiek podstaw, aby żądać ulokowania jej na nieruchomości 

w inny sposób28. 

Warto także dodać, że w trakcie postępowania w sprawie 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, nie weryfikuje się 

uwarunkowań planistycznych lokalizacji danej inwestycji, jej 

oddziaływania na środowisko29, nie rozstrzyga się także, czy same 

elementy infrastruktury przesyłowej rzeczywiście powstaną (jest to 

domena postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę)30 

albo jaka będzie wysokość odszkodowania z tytułu posadowienia na 

nieruchomości tejże infrastruktury31.Wskazane kwestie wiążą się z 

odrębnymi (autonomicznymi) etapami procesu inwestycyjnego i nie 

mogą zostać poddane analizie w trakcie postępowania prowadzonego na 

podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n. Właściciel nieruchomości, mając 

powyższe na uwadze, może więc realizować swoje interesy związane ze 

wskazanymi elementami procesu inwestycyjnego, w odpowiednim 

postępowaniu administracyjnym. 

 

Pozycja prawna właściciela nieruchomości po wydaniu decyzji 

ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości 

Ostatnim z etapów, przez pryzmat którego warto spojrzeć na 

omawiane zagadnienie, jest etap następujący po wydaniu decyzji 

ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości. W jego ramach 

pozycja prawna właściciela nieruchomości warunkowana jest nie tylko 

treścią art. 124 u.g.n., ale także K.p.a., P.p.s.a., u.p.e.a. czy ustaw 

materialnego prawa administracyjnego. Analizie należy poddać więc 

kwestie takie jak wykonalność decyzji ograniczającej sposób korzystania 

z nieruchomości, jej zaskarżalność do sądu administracyjnego, samą 

realizację inwestycji, przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego, 

ewentualne ustalenie odszkodowania, powstanie obowiązku trwałego 

udostępniania nieruchomości czy egzekucję tego obowiązku. 

                                                           
28 Por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2019 r., II SA/Ke 430/19, 

LEX nr 2721399. 
29 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2014 r., II SA/Ol 155/14, LEX nr 

1460205. 
30 Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2021 r., I OSK 2551/19, LEX nr 3326069. 
31 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 grudnia 2021 r., II SA/Lu 282/21, LEX nr 

3344642. 
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W pierwszej kolejności uwagę wypada zwrócić na wykonalność 

decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, która  w 

pewnym uproszczeniu  wiąże się z możliwością powołania tej decyzji, 

jako tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Zagadnienie to kształtuje się odmiennie w zależności od tego, 

czy decyzja została wydana przez organ pierwszej (starostę, 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej) czy drugiej 

instancji (wojewodę)32. Jeżeli decyzja została wydana przez organ 

pierwszej instancji to uzyskuje ona przymiot wykonalności na ogólnych 

zasadach określonych w K.p.a., a więc w momencie, kiedy stanie się 

ostateczna (art. 130 § 1 K.p.a.). W przypadku decyzji wydanej przez 

organ drugiej instancji, zważywszy, że mamy do czynienia z instytucją 

stanowiącą formalnie postać wywłaszczenia, prawodawca, w celu 

ochrony interesu właściciela nieruchomości, wprowadza odrębne 

uregulowanie polegające na tym, iż wykonanie decyzji następuje po 

upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie 

trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu 

administracyjnego (art. 9 u.g.n.). Jak wskazał SN w postanowieniu z dnia 

7 marca 2013 r.33  „ta szczególna regulacja ma służyć ochronie 

własności i umożliwiać dokonanie przez sąd administracyjny oceny 

legalności decyzji administracyjnych, zanim ukształtują one na trwałe 

stan prawny nieruchomości lub staną się źródłem świadczeń 

finansowych. Artykuł 9 u.g.n. stanowi zatem gwarancję nienaruszalności 

prawa własności do czasu dokonania przez sąd oceny legalności decyzji”. 

Podstawowy środek zaskarżenia, po wyczerpania toku instancji 

administracyjnej, stanowi skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego na decyzję ograniczającą sposób korzystania z 

nieruchomości. Jej wniesienie odbywa się według ogólnych reguł 

wyznaczonych w P.p.s.a., dzięki czemu  jako odformalizowany środek 

zaskarżenia  zapewnia skuteczną możliwość ochrony interesów 

właściciela nieruchomości. Co jednak szczególnie istotne, samo jej 

wniesienie wiąże się z zapewnieniem właścicielowi nieruchomości 

ochrony tymczasowej34. Na mocy art. 9 u.g.n. zdanie drugie, organ który 

                                                           
32 Na podstawie art. 124 ust. 1a u.g.n. może jednak zostać wydana, 

natychmiastowo wykonalna, decyzja o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie 

nieruchomości, która nadaje decyzji ograniczającej sposób korzystania z 

nieruchomości swoisty rygor natychmiastowej wykonalności. 
33 Postanowienie SN z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 298/12, LEX nr 1315505. 
34 W literaturze przyjmuje się, że ochrona tymczasowa w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym wiąże się z wstrzymaniem wykonalności zaskarżonego 
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wydał decyzję, zobligowany jest w takiej sytuacji do wstrzymania z 

urzędu, w drodze niezaskarżalnego postanowienia, wykonania decyzji 

ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości. 

Na marginesie można także wspomnieć, iż właściciel 

nieruchomości może wystąpić o weryfikację ostatecznej decyzji 

ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w nadzwyczajnych 

trybach postępowania administracyjnego  wznowienia postępowania 

administracyjnego (art. 145-152 K.p.a.) albo stwierdzenia nieważności 

decyzji administracyjnej (art. 156-159 K.p.a.). W przeciwieństwie jednak 

do odwołania czy skargi do sądu administracyjnego, wniosek złożony na 

podstawie art. 145 § 1 albo 156 § 1 K.p.a. nie pociąga za sobą skutku 

bezwzględnie suspensywnego. Wstrzymanie wykonania decyzji nastąpi, 

jeżeli właściwy organ stwierdzi, iż zachodzi prawdopodobieństwo jej 

eliminacji z obrotu prawnego (art. 152 § 1 K.p.a. oraz art. 159 § 1 K.p.a.). 

Uzyskanie wykonalnej decyzji ograniczającej sposób korzystania 

z nieruchomości pozwala przedsiębiorcy przesyłowemu przejść do 

następnego etapu procesu inwestycyjnego, obejmującego złożenie 

wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (o ile roboty budowlane nie 

zostaną wykonane w oparciu o zgłoszenie)35. W trakcie postępowania 

przed organem administracji architektoniczno-budowlanej właściciel 

nieruchomości, jako strona postępowania, dysponuje tożsamym zakresem 

uprawnień procesowych, jak ten, który został już umówiony w 

poprzedniej części niniejszego tekstu. Należy jednak zaznaczyć, że sam 

sprzeciw właściciela nieruchomości, co do realizacji inwestycji, pozostaje 

bez znaczenia prawnego. Z art. 35 ust. 4 Pr.bud. jednoznacznie wynika, 

że decyzja o pozwoleniu na budowę ma charakter związany, a nie 

uznaniowy36. W razie spełnienia wskazanych w art. 35 ust. 1 oraz 32 ust. 

4 Pr.bud. przesłanek, organ ma obowiązek wydać decyzję o pozwoleniu 

na budowę. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji pozycja prawna właściciela 

nieruchomości ulega istotnej zmianie. Po jego stronie powstaje zarówno 

doniosłe uprawnienie, jak i znaczący obowiązek. Przede wszystkim, 

właściciel nieruchomości może domagać się od przedsiębiorcy 

                                                                                                                                   
aktu administracyjnego (zob. np.: Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w 

postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Państwo i Prawo” 2003, nr 5, s. 18). 
35 Jest to oczywiście pewne uproszczenie. W przypadku bowiem inwestycji 

linowych inwestor musi dysponować na cele budowlane wszystkimi 

nieruchomościami znajdującymi się na trasie sieci przesyłowej, chyba że dane 

przedsięwzięcie może być realizowane etapami. 
36 Wyrok NSA z dnia 17 marca 2022 r., II OSK 840/21, LEX nr 3327474. 
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przesyłowego, na podstawie art. 124 ust. 4 u.g.n., przywrócenia 

nieruchomości do stanu pierwotnego niezwłocznie po założeniu lub 

przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Jeżeli nie jest to 

możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi 

przysługuje odszkodowanie za powstałe szkody oraz zmniejszenie 

wartości nieruchomości. Wysokość odszkodowania ustala wtedy starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji 

administracyjnej (art. 128 ust. 4, w związku z art. 129 ust. 5 pkt 1 u.g.n.). 

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (art. 

130 ust. 2 u.g.n.)37. Co również istotne, jeżeli realizacja przedsięwzięcia 

uniemożliwia właścicielowi dalsze prawidłowe korzystanie z 

nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej 

dotychczasowym przeznaczeniem, może on żądać, na podstawie art. 124 

ust. 5 u.g.n., aby inwestor nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w 

drodze umowy, nieruchomość. O kwestii ewentualnego zakupu 

nieruchomości nie rozstrzyga się na drodze administracyjnej, 

zainteresowany właściciel może wystąpić ze wskazanym roszczeniem do 

sądu powszechnego38. 

Właścicielowi nieruchomości przysługują nie tylko uprawnienia, 

ciąży na nim bowiem również obowiązek udostępniania nieruchomości w 

celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem 

awarii elementów infrastruktury przesyłowej. Biorąc pod uwagę fakt, że 

tytuł prawny powstający w oparciu o decyzję ograniczającą sposób 

korzystania z nieruchomości ma charakter trwały, a sama decyzja stanowi 

podstawę wpisu do księgi wieczystej, obowiązek udostępnienia 

nieruchomości będzie ciążył na każdoczesnym właścicielu 

nieruchomości. Powinność ta, o czym wyraźnie przesądza prawodawca w 

art. 124 ust. 6 u.g.n., podlega egzekucji administracyjnej. W przypadku 

więc oporu ze strony właściciela nieruchomości, dopuszczalnym będzie 

przymusowe wykonanie obowiązku udostępnienia nieruchomości w 

trybie u.p.e.a. W takiej sytuacji właściciel jest nie tylko podmiotem 

obowiązku, ale staje się także zobowiązanym, przeciwko któremu mogą 

być stosowane środki egzekucyjne, i któremu przysługują środki ochrony 

                                                           
37 Na temat wymogów stawianych operatowi szacunkowemu sporządzonemu w 

związku ze szkodami spowodowanymi ograniczeniem sposobu korzystania z 

nieruchomości zob. A. Nikiforów, Treść operatu szacunkowego na potrzeby 

ustalenia odszkodowania za szkody spowodowane ograniczeniem sposobu 

korzystania z nieruchomości, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2018, nr 3, s. 36. 
38 Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2022 r., I OSK 2980/19, LEX nr 3349608. 
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prawnej przewidziane w u.p.e.a. Co szczególnie interesujące, jako że 

obowiązek udostępnienia nieruchomości powstaje z mocy samego prawa 

(nie ma potrzeby konkretyzowania go w formie decyzji 

administracyjnej), zważywszy na treść art. 5 § 1 pkt 2 u.p.e.a., warto 

zaznaczyć, iż procesową funkcję wierzyciela może pełnić podmiot 

prywatny  przedsiębiorca przesyłowy39. Jest to sytuacja o tyle 

nietypowa, że w przypadku obowiązków administracyjnoprawnych 

zasadniczo uprawnionymi do żądania ich wykonania, na drodze 

administracyjnego postępowania egzekucyjnego, są wyłącznie podmioty 

publiczne. 

 

Zakończenie 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości stanowi 

dotkliwą, administracyjnoprawną formę ingerencji w prawo własności. Z 

formalnego punktu widzenia zostało ono uznane przez ustawodawcę za 

wywłaszczenie, co przesądziło o położeniu nacisku na konieczność 

realizacji interesu publicznego kosztem interesu indywidualnego. Pozycja 

prawna właściciela nieruchomości  przysługujące mu instrumenty 

ochrony jego interesu oraz ciążące na nim obowiązki, kształtują się 

odmiennie w zależności od tego, czy mamy do czynienia z etapem 

poprzedzającym postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, etapem samego postępowania czy etapem 

następującym po wydaniu decyzji w trybie art. 124 ust. 1 u.g.n. 

Równocześnie, mają na nią wpływ regulacje licznych aktów prawnych, 

wśród których centralną pozycję zajmuje u.g.n. Nie można jednak przy 

tym zapomnieć o innych aktach kształtujących pozycję właściciela 

nieruchomości w omawianym kontekście, a więc u.p.z.p., Pr.bud., K.p.a., 

P.p.s.a., u.p.e.a., a w niektórych sytuacjach nawet ustawie o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko40 oraz wielu innych aktach prawnych, których omówienie 

przekracza ramy niniejszego opracowania. Na tej podstawie można 

zauważyć, iż sytuacja prawna właściciela nieruchomości jawi się jako 

wielowymiarowa, mają na nią wpływ zarówno regulacje 

                                                           
39 Zob. W. Piątek, A. Skoczylas, Czy wierzycielem w administracyjnym 

postępowaniu egzekucyjnym może zostać podmiot prawa prywatnego?, 

„Samorząd Terytorialny” 2018, nr 3, s. 10. 
40 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. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). 
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administracyjnego prawa materialnego oraz procesowego, jak i prawa 

cywilnego. 

Niezależnie od powyższego należy jednoznacznie podkreślić, że 

właściciel nie został wyposażony w żaden środek prawny pozwalający 

mu zupełnie przeciwstawić się ograniczeniu sposobu korzystania z 

nieruchomości. Jego aktywność może więc zasadniczo sprowadzać się 

wyłącznie do podjęcia czynności, które mają na celu zapewnienie, że 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości odbędzie się zgodnie 

z prawem. Z jednej strony można pokusić się o stwierdzenie, iż mamy do 

czynienia z pewnym niedostatkiem instrumentów prawnych niezbędnych 

do ochrony prawa własności, natomiast z drugiej trzeba jednak pamiętać 

o celu instytucji ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 

jakim jest realizacji inwestycji publicznych w zakresie infrastruktury 

przesyłowej. Właśnie ta okoliczność uwidacznia sens przyjętej przez 

prawodawcę konstrukcji art. 124 ust. 1 u.g.n. Gdyby bowiem właściciel 

nieruchomości mógł definitywnie sprzeciwić się realizacji 

przedsięwzięcia przesyłowego, mielibyśmy do czynienia z istotną barierą 

ograniczającą, ze szkodą społeczną, rozwój infrastruktury przesyłowej. 

Brak możliwości uzyskania tytułu prawnego nawet do jednej 

nieruchomości mógłby pociągać za sobą konieczność czasochłonnego i 

kosztownego przeprojektowania trasy danej sieci. Wydaje się więc, że 

przyjęcie na płaszczyźnie art. 124 ust. 1 u.g.n. konstrukcji uznania 

administracyjnego, stanowiącego swoisty zawór bezpieczeństwa, należy 

uznać za zrównoważone i trafne rozwiązanie, które pozwala 

przeciwdziałać rażącemu naruszaniu interesu właściciela nieruchomości. 

Istotnym uzupełnieniem tej konstrukcji jest także obowiązek 

przywrócenie przez przedsiębiorę przesyłowego nieruchomości do stanu 

pierwotnego bądź możliwość uzyskania przez właściciela nieruchomości 

odszkodowania za poniesione szkody oraz spadek wartości 

nieruchomości. Ostatecznie również, gdyby dotkliwa ingerencja w 

nieruchomość, uniemożliwiająca dalsze, prawidłowe z niej korzystanie w 

sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym 

przeznaczeniem, okazała się niezbędna do realizacji inwestycji celu 

publicznego, właścicielowi może żądać odkupienia od niego tej 

nieruchomości. 
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Internet jako przestrzeń świadczenia usług publicznych 

i komunikacji usługodawcy i usługobiorcy 

 

Internet as a space for providing public services 

and communication of the service provider and recipient 

 
Streszczenie 

Usługi są istotnym sektorem gospodarki oraz obszarem działania administracji 

publicznej. Rozwijają się one dynamicznie, także dzięki szerokiemu 

zastosowaniu sieci Internet. Przedmiotem pracy jest analiza zakresu i rodzaju 

zmian, które wystąpiły w procesie organizowania i świadczenia usług 

publicznych w związku z upowszechnieniem korzystania z usług świadczonych 

na odległość (on-line, za pośrednictwem sieci Internet). W tym kontekście, 

szczególną uwagę poświęca się komunikowaniu się między podmiotami 

świadczącym usługi a beneficjentami tych usług oraz wyznaczeniu kierunków 

doskonalenia tego obszaru. 

 

Słowa kluczowe: usługi publiczne, usługi materialne, usługi niematerialne, sieć 

Internet, komunikacja 

 

Summary 

Services are an important sector of the economy and an area of operation of 

public administration. They are developing dynamically, also thanks to the wide 

use of the Internet. The subject of the work is an analysis of the scope and type 

of changes that have occurred in the process of organizing and providing public 

services in connection with the popularization of the use of remote services (on-

line, via the Internet). In this context, special attention is paid to communication 

between service providers and service beneficiaries and to setting directions for 

improvement in this area. 
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1. Wprowadzenie 
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Sektor usług jest jednym z najważniejszych sektorów 

gospodarki1. Usługi pełnią również istotne funkcje pozagospodarcze2, 

zyskując na znaczeniu w obrębie działań administracji publicznej, która 

świadczy coraz większą liczbę usług powszechnie dostępnych 

(materialnych i niematerialnych), z których korzysta każdy z nas. 

Obszar usług publicznych rozwija się dynamicznie, a zmiany te 

przebiegają w różnym tempie i zakresie. Dotyczą w szczególności: 

podmiotów świadczących usługi3, rodzajów, form oraz zakresu 

świadczonych usług, a także komunikacji między podmiotami 

świadczącymi usługi a beneficjentami tych usług. 

Zmiany są determinowane wieloma czynnikami, które mają 

charakter obiektywny lub subiektywny. Należą do nich w szczególności: 

uzasadnione potrzeby członków społeczeństwa, aktualne warunki 

społeczno-gospodarcze, techniczne i osobowe zasoby administracji 

publicznej, dynamiczny rozwój nowych technologii, zwiększenie 

                                                           
1 Zatrudnienie w tym sektorze wśród ogółu pracujących w Unii Europejskiej w 

2017 r. wynosiło 74% (Na sektor usług przypadają trzy na cztery miejsca pracy 

– https://stat.gov.pl/gospodarka-europejska/bloc-3a.html?lang=pl). 
2 Zob. szerzej: G. Węgrzyn, Rola sektora usług we współczesnej ekspansji 

gospodarczej, [w:] Kryk B., Piech K.(red.). Innowacyjność w skali makro i 

mikro. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 3 i n. 
3 Przyczyniają się do tego zmiany podmiotowe w obrębie administracji 

publicznej, w tym polegające na tworzeniu nowych podmiotów o 

wyspecjalizowanym charakterze, które koncentrują się na świadczeniu wyłącznie 

danego rodzaju usługi publicznej. Oprócz tego, na znaczeniu zyskuje proces 

prywatyzowania zadań publicznych, wskutek którego podmioty niepubliczne 

włącza się w organizowanie i świadczenie usług publicznych (zob. szerzej: S. 

Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–

Kraków 1994, s. 26-27; J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, 

Wrocław 2012; J. Blicharz, R. Raszewska-Skałecka (red. nauk.), Efektywność 

ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. 

Studium administracyjno-prawne, Wrocław 2020; J. Zimmermann, Prawo 

administracyjne, Warszawa 2016, s. 211; L. Zacharko, Prywatyzacja zadań 

publicznych. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000, s. 31; A. Błaś, 

Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych, 

[w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. 

Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania 

Administracyjnego, Łódź 2000, s. 23; E. Knosala, Zadania publiczne, formy 

organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia – zakres niektórych 

problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego, [w:] 

Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 

2007, s.122-123). 
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dostępności i powszechności korzystania z sieci Internet4 przez członków 

społeczeństwa5, a także konflikty zbrojne i pandemia COVID-19. 

Ostatnie z nich przyczyniły się do zwiększenia tempa zmian i dążenia do 

zagwarantowania świadczenia coraz szerszego zakresu usług bez 

jednoczesnej obecności usługodawcy i usługobiorcy. 

2. Przedmiot, cel i metoda badań 

Celem pracy jest ustalenie zakresu i rodzaju zmian, które 

wystąpiły w procesie organizowania i świadczenia usług publicznych w 

związku z upowszechnieniem korzystania z usług świadczonych na 

odległość (on-line, za pośrednictwem sieci Internet). Jest nim także 

analiza zmian w zakresie komunikowania się między podmiotami 

świadczącymi usługi a beneficjentami tych usług. 

Dla osiągnięcia celów pracy zostaną przeanalizowane teksty 

aktów prawnych, będące podstawą świadczenia usług publicznych przez 

administrację publiczną. W tym zakresie zostanie zastosowana metoda 

formalno-dogmatyczna, polegająca na analizie i wykładni tekstów aktów 

prawnych. Konieczne będzie ponadto nawiązanie do praktyki stosowania 

prawa i praktyki świadczenia usług, które umożliwią zidentyfikowanie 

dostępnych sposobów komunikowania się oraz innowacji w badanym 

obszarze. 

3. Internet jako przestrzeń 

 Sieć Internet6 jest przestrzenią wirtualną, która jest uznawana za 

miejsce publiczne7. Jest stale poszerzającą się przestrzenią, do której ma 

                                                           
4 Dostęp do Internetu analizuje się już nawet w kontekście praw człowieka, jak 

dotąd nie ma jednak powszechnej zgody co do wyodrębnienia się tego prawa. K. 

Mathiesen, The Human Right to Internet Access: A Philosophical Defense, 

International Review of Information Ethics 2012, vol. 18, s. 11-22; S. Tully, 

A Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, Human Rights 

Law Review 2014, Vol. 14, Nr 2, s. 175–195; Ł. Szoszkiewicz, Internet Access 

as a New Human Right? State od the Art on the Treshold of 2020, Przegląd 

Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, vol. 8, s. 49-62; J. Rzucidło, 

Prawo dostępu do Internetu jako podstawowe prawo człowieka. Część I, 

Kwartalnik Naukowy Prawa Mediów Elektronicznych 2/2010, s. 38-46. 
5 W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie odsetka gospodarstw domowych 

posiadających dostęp do Internetu. Wynosi on obecnie 90,4%. Statystycznie, 

nadal jednak niemal co dziesiąta osoba jest pozbawiona dostępu do niego w 

miejscu zamieszkania (Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w 

Szczecinie, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Warszawa-Szczecin 

2020, s. 24). 
6 Dalej: „Internet”. 
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dostęp nieograniczona liczba podmiotów, zarówno publicznych, jak i 

niepublicznych. W przypadku podmiotów publicznych, aktywność w jej 

obrębie powinna być podejmowana na podstawie i w granicach prawa8. 

Powinna ją zatem cechować praworządność i legalność. W przypadku 

podmiotów niepublicznych powinna ona z kolei mieścić się w ramach 

wyznaczanych przez normy prawa, a przede wszystkim, nie naruszać 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz nie ingerować w 

sposób nieuprawniony w sferę praw i wolności innych osób. 

Internet jest przestrzenią, która umożliwia wyrównywanie 

pozycji (szans). Przyczynia się do niwelowania faktycznych różnic 

między jego użytkownikami, także beneficjentami usług publicznych. 

Mowa w szczególności o tych, które wynikają z rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, kwestii finansowych9 lub innego rodzaju 

ograniczeń10. 

Internet jest jednak jednocześnie przestrzenią, w której 

odnotowuje się coraz bardziej zróżnicowaną aktywność, która narusza 

normy różnych systemów (prawnych, moralnych, społecznych oraz 

religijnych)11. Jest zatem przestrzenią także dla działań nielegalnych 

                                                                                                                                   
7 Zob. m.in.: postanowienie SN z 17.04.2018 r., IV KK 296/17, OSP 2019, nr 2, 

poz. 15 oraz M. Cieszyńska-Klimek, Odpowiedzialność za umieszczanie na 

stronie internetowej nieprzyzwoitych treści. Glosa do postanowienia SN z dnia 

17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17, GSP-Prz.Orz. 2018, nr 3, s. 118-124. 

Odmiennego zdania są natomiast: M. Nawrocki, Internet jako miejsce publiczne. 

Glosa do postanowienia SN z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17, OSP 

2019, nr 2, s. 15; J. Kulesza, Glosa do postanowienia SN z dnia 17 kwietnia 2018 

r., IV KK 296/17, Prok.i Pr. 2019, nr 3, s. 117-126. 
8 Wynika to z m.in. z przepisu art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 
9 Skorzystanie z usługi za pośrednictwem Internetu jest niekiedy możliwe 

nieodpłatnie, co odróżnia tę formę od formy stacjonarnej. Nie wymaga ponadto 

ponoszenia nakładu finansowego, związanego z przemieszczaniem się do 

miejsca świadczenia usługi. 
10 W tym związanych z dostępnością środków transportu. 
11 Zob. np.: M. Siwicki, Podział i definicja cyberprzestępstw, Prokuratura i 

Prawo 2012, Nr 7-8, s. 241-251; A. Nastuła, Fałszerstwo dokumentów ze 

szczególnym uwzględnieniem przestępczości internetowej jako wyzwanie dla 

organów państwa, Przegląd Polsko-Polonijny 2018, Nr 8, s. 73-87; A. 

Serlikowska, Naruszenia praw autorskich w Internecie, Studia Iuridica 

Toruniensia 2013, Nr 13, s. 149-166; R. Jedlińska, Problem przestępczości 

elektronicznej, Ekonomiczne Problemy Usług 2017, Nr 126, s. 185-194; R. 

Kokot, T. Turba, Zarys historyczny sieci darknet oraz aspekty legalnego i 
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i niepożądanych, będących bezpośrednim źródłem zagrożenia dla jego 

użytkowników (bezpośrednich i pośrednich). 

4. Wpływ Internetu na świadczenie usług publicznych oraz na 

komunikację w ich obrębie 

 Internet znajduje wiele zastosowań, oddziałuje on w szerokim 

zakresie również na proces organizowania i świadczenia usług 

publicznych, a ponadto na sposób komunikowania się usługodawcy i 

usługobiorcy. 

Tradycyjną formą świadczenia usług publicznych jest forma 

stacjonarna. Jej cechą charakterystyczną jest jednoczesna obecność 

usługodawcy (lub podmiotu działającego w jego imieniu) oraz 

usługobiorcy. W zależności od rodzaju usługi różny jest jednak charakter 

relacji między tymi podmiotami oraz stopień jej nasilenia. 

W usługach o charakterze materialnym, dla świadczenia 

których nie jest wymagana jednoczesna obecność usługodawcy i 

usługobiorcy, rolą usługodawcy jest zapewnienie stałej i nieprzerwanej 

możliwości korzystania z usług oraz prawidłowego funkcjonowania 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do ich 

świadczenia. Rolą usługobiorcy jest natomiast prawidłowe 

wywiązywanie się z łączącej strony umowy, w szczególności terminowe 

uiszczanie opłat, jeśli są wymagane. Przykładem usług z tego zakresu jest 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków12 oraz 

odbiór i wywóz odpadów komunalnych13. 

Komunikowanie się usługobiorcy i usługodawcy w obrębie tego 

rodzaju usług jest najczęściej ograniczone do niezbędnego minimum i 

następuje w formie tradycyjnej (pisemnej, listownej), telefonicznej lub za 

pośrednictwem portali internetowych, w których usługobiorcy – za 

pośrednictwem wygenerowanych w tym celu, indywidualnych kont –

śledzą bieżące zmiany14 i odpowiednio reagują na nie. 

Zagwarantowanie im dostępu do informacji w dowolnym miejscu 

i czasie, nieograniczonej temporalnie do godzin pracy podmiotu 

świadczącego usługę, przyczyniło się do stopniowego wypierania 

                                                                                                                                   
nielegalnego wykorzystania technologii tor, Przegląd Nauk Stosowanych2018, 

Nr 19, s. 83-93. 
12 Zob. art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028). 
13Zob. art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 
14 Dotyczy to m.in. danych osobowych, zakresu zużycia, terminów rozrachunku, 

dostępnych taryf oraz innych szczegółów dotyczących umowy. 
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tradycyjnej formy komunikowania się. Wpłynęło także na zmiany w 

zakresie rozliczeń, na rzecz rozliczeń bezgotówkowych15, dokonywanych 

również za pośrednictwem Internetu. Dzięki dostępowi do Internetu 

korzysta się ponadto z różnego rodzaju aplikacji mobilnych, 

ułatwiających korzystanie z usług16. 

Sprawa kształtuje się nieco inaczej w zakresie usług o 

charakterze materialnym, dla korzystania z których wymagana jest 

jednoczesna obecność usługodawcy i usługobiorcy. W ich przypadku 

rolą usługodawcy jest zapewnienie dostępu do odpowiedniej 

infrastruktury technicznej, a rolą usługobiorcy jest uiszczenie opłaty za 

świadczenie usługi, gdy jest wymagana, oraz przestrzeganie przepisów 

regulaminu korzystania z usługi. Przykładem jest organizowanie 

publicznego transportu zbiorowego17, które polega m.in. na 

umożliwieniu kierunkowego przemieszczania się usługobiorców. 

W tym przypadku, zakres i formy komunikowania się są bardziej 

rozwinięte od omawianych wcześniej usług materialnych. Występuje 

bowiem również bieżące, bezpośrednie komunikowanie się usługobiorcy 

z usługodawcą (osobą działającą w jego imieniu). Następuje ono z 

inicjatywy usługodawcy lub usługobiorcy. 

Usługodawcy dysponują także oraz stosują na szeroką skalę 

instrumenty prawne umożliwiające zapoznanie się z preferencjami, 

opiniami oraz argumentami usługobiorców dotyczącymi danego rodzaju 

i zakresu świadczonych usług, co następuje także za pośrednictwem 

Internetu. Mowa na przykład o konsultacjach społecznych dotyczących 

wprowadzania zmian w komunikacji publicznej18.Określone przepisami 

prawa organy administracji publicznej uchwalają również akty polityki 

                                                           
15 D. Cyman, Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników 

rynku finansowego, Warszawa 2013, s. 68. 
16 Przykładem są aplikacje mobilne oferowane przez usługodawców, które 

informują użytkowników o terminie realizacji usługi (np. odbioru odpadów 

komunalnych) oraz o ich zakresie i rodzaju. 
17 Zob. art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.). 
18 Chodzi w szczególności o ustalenie tras, na których prowadzone są przewozy 

osób oraz określenie częstotliwości ich organizacji. Informacje na temat 

konsultacji są podawane do publicznej wiadomości, a usługobiorcy mogą zająć 

stanowisko w sprawie artykułując je w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem 

Internetu. 



50 

 

administracyjnej19, w których analizują zachowania, preferencje oraz 

realne potrzeby usługobiorców na podstawie przeprowadzonych badań. 

Materialnym efektem tego jest na przykład plan zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego20. 

Usługobiorcy mogą z kolei wykorzystać instytucje skarg, 

wniosków oraz petycji21, chociaż nie są one rozwiązaniami 

dedykowanymi wyłącznie dla tego obszaru, a korzystanie z nich ma 

charakter fakultatywny. W ich przypadku forma elektroniczna jest 

równoważna tradycyjnej formie pisemnej. 

Komunikowanie się we wskazanych wyżej formach i sposobach 

może wpłynąć na poprawę jakości świadczenia usług oraz dostosowanie 

ich zakresu do oczekiwań usługobiorców. Jego zamierzonym skutkiem 

jest natomiast poprawa jakości świadczonych usług. 

Nie wydaje się, aby w obrębie tego obszaru zostały wykształcone 

dodatkowe formy komunikowania się, które mogłyby wyprzeć aktualnie 

stosowane, są one bowiem ściśle związane z charakterem danej usługi. 

Pojawiające się nowe formy należy natomiast traktować jako 

uzupełniające22. 

Przechodząc z kolei do usług niematerialnych, należy wskazać, 

że ich cechą charakterystyczną było dotychczas świadczenie ich w formie 

stacjonarnej przy jednoczesnej obecności usługodawcy i usługobiorcy 

(jedność miejsca i czasu). Usługi świadczono w zorganizowanych w tym 

celu podmiotach – zakładach administracyjnych, w których relacje 

opierano zasadniczo na specyficznej więzi między usługodawcą 

a usługobiorcą. Unikalny charakter tej więzi podkreślano już na poziomie 

definicyjnym samego zakładu, przyjmując, że są one jednością osób, 

                                                           
19 Zob. szerzej nt. tych aktów: M. Stahl, Akty planowania (akty polityki), [w:] R. 

Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawne formy działania admininistracji, 

Warszawa 2013, t. 5, s. 36; J. Korczak, Akty polityki administracyjnej, [w:] 

J. Blicharz, P. Lisowski (red. nauk.), Prawo administracyjne. Zagadnienia 

ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022, s. 287-295. 
20 Zob. np. uchwałę Nr XXXIV/713/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 

grudnia 2016 r. w sprawie „Planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla 

Wrocławia na lata 2016-2022” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 200). 
21 Zob. art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); rozdział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

oraz ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 
22 Jak na przykład aplikacje mobilne ułatwiające szybkie znalezienie przejazdów 

oraz przesiadek. 
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rzeczy i praw23. Usługi niematerialne wyróżnia także to, że korzystanie z 

nich nie wiąże się z dostarczeniem ściśle określonego, namacalnego 

substratu – obserwowalnego rezultatu świadczenia usługi24. Bazują one 

natomiast na przekazywaniu informacji, podejmowaniu działań, 

otaczaniu opieką, dostarczaniu przeżyć, które w długofalowej 

perspektywie mogą wpłynąć na zmianę postawy usługobiorcy i sposobu 

jego myślenia, a w następstwie jego działań niekiedy także i otaczającej 

go rzeczywistości. Przykładem są usługi oświatowe, kulturalne i 

zdrowotne. Komunikacja odgrywa w nich kluczową rolę, a prawidłowe 

przekazywanie i odbieranie informacji jest w niektórych przypadkach 

warunkiem sine qua non odpowiedniego i skutecznego świadczenia 

usługi. 

Obszar usług niematerialnych uległ najdalej idącym zmianom. 

Były one spowodowane zastosowaniem nowych technologii i 

rozpowszechnieniem korzystania z Internetu oraz ograniczeniem 

bezpośrednich kontaktów w czasie pandemii COVID-1925. Utrwalony 

dotąd, bezpośredni model kontaktu i komunikowania się między 

usługodawcą i usługobiorcą zastąpiono w wielu przypadkach formą 

zdalną, w której świadczono usługi za pośrednictwem Internetu26. 

Biorąc pod uwagę konieczność ważenia prawa do ochrony 

zdrowia i życia oraz prawa do korzystania z usług publicznych było to 

rozwiązanie korzystne dla usługodawców i usługobiorców. 

Udogodnieniem było także umożliwienie korzystania z różnych rodzajów 

usług w dowolnym miejscu i czasie, bez jednoczesnej obecności 

usługodawcy i usługobiorcy. Ten elastyczny model dostępu do usług stał 

                                                           
23 Tak m.in. W. Klonowiecki, Zakład publiczny w prawie polskiem. Studjum 

prawno-administracyjne, Lublin 1933, s. 74. 
24 Przykładowo, nauczanie i wychowanie, które zapewnia się w szkole 

podstawowej może wpłynąć na poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności 

ucznia oraz przyczynić się do jego wielokierunkowego rozwoju. Są jednak i tacy 

uczniowie, który nie korzystają z dobrodziejstw systemu oświaty. Rezultat 

świadczenia usługi nie umożliwia jednak kwestionowania prawidłowości jej 

świadczenia. 
25 W Rzeczypospolitej Polskiej, w ujęciu prawnym był to stan epidemii 

wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 

poz. 491), który uchylono z dniem 16.05.2022 r. 
26 Nadal istniały jednak i takie, które z uwagi na ich specyfikę nie mogły zostać 

przeniesione do formy zdalnej. Mowa m.in. o takich zakładach 

administracyjnych, jak izby wytrzeźwień oraz zamknięte ośrodki leczenia 

uzależnień. 
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się rozwiązaniem, które w wielu przypadkach – nawet po formalnym 

zakończeniu stanu epidemii i cofnięciu ograniczeń z nim związanych – 

okazał się na tyle pożądany, że w wielu obszarach znalazł trwałe miejsce 

w zakresie świadczenia usług (nie tylko publicznych) i 

zrewolucjonizował niektóre sektory rynku pracy. Obserwując tendencje 

związane z tą przemianą można stwierdzić, że bezpośredni sposób 

świadczenia usługi komunikowania się w obrębie usług niematerialnych 

będzie już stale uzupełniany, a w niektórych przypadkach nawet 

wypierany przez świadczenie usług za pośrednictwem Internetu. 

W czasie ograniczeń pandemicznych stworzono nowe i 

udoskonalono dotychczas stosowane narzędzia i specjalistyczne 

oprogramowanie. Dążono do stworzenia nieograniczonego dostępu do 

usług w każdym miejscu i czasie, a także do wzrostu liczby sposobów, 

metod i instrumentów umożliwiających komunikowanie się. 

Według rządowych statystyk, gwarantuje się obecnie korzystanie 

z kilkuset e-usług publicznych zlokalizowanych na różnych platformach i 

portalach rządowych27, a przez portal gov.pl stworzono dostęp do usług 

oferowanych w ramach wielu różnych portali28. Planuje się ponadto, aby 

projektowany obecnie Portal Rzeczypospolitej Polskiej (Portal RP) – 

gov.pl stanowił docelową bramę do wszystkich informacji i e-usług 

publicznych. W założeniu ma on zintegrować strony internetowe 

                                                           
27 Są to m.in.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE 

ZUS). 
28 W tym: biznes.gov.pl, który dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub planujących ją rozpocząć; obywatel.gov.pl, który oferuje 

popularne e-usługi dla obywateli, jak np.: uzyskanie odpisu aktu stanu 

cywilnego, uzyskanie dowodu osobistego, sprawdzenie punktów karnych czy 

danych w rejestrach państwowych; ceidg.gov.pl – Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej, będąca elektronicznym rejestrem 

przedsiębiorców, działających w Polsce, ułatwiającym prowadzenie 

przedsiębiorstwa, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności 

gospodarczej; Zintegrowany Informator Pacjenta, będący ogólnopolskim 

serwisem dla pacjentów, udostępniającym dane gromadzone przez NFZ. Za jego 

pośrednictwem można uzyskać dostęp do informacji m.in. na temat swojego 

leczenia i udzielonych świadczeń, zrefundowanych leków czy przyjęcia 

do szpitala; geoportal.gov, umożliwiający dostęp do danych przestrzennych i 

map topograficznych (zob. np. Nowa funkcjonalność portalu Obywatel.gov.pl. 

Dostęp: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowa-funkcjonalnosc-portalu-

obywatelgovpl. Data: 01.06.2022 r.). 
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ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich i ułatwić 

dostęp do usług cyfrowych, oferowanych przez państwo29. 

Przyjęty kierunek rozwoju wpływa w sposób bezpośredni na 

sposób komunikowania się, który – w założeniu – ma zostać scalony w 

jednym miejscu, a rozproszona dotąd, wielokanałowa komunikacja ma 

zostać zastąpiona zintegrowanym i kompleksowym podejściem i spójnym 

modelem. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie. Jest zgodne 

z potrzebami społecznymi i tendencjami administrowania w państwach 

Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych30. 

Oprócz dedykowanych portali i narzędzi wprowadzonych i 

wykorzystywanych na poziomie centralnym, wprowadzane są 

uzupełniające rozwiązania na poziomie lokalnym. Oferują je przede 

wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, a należą do nich m.in. 

samorządowe aplikacje mobilne, samorządowe aplikacje e-usługi 

urzędowy awatar opiekuna osoby starszej, który ułatwia tym osobom 

załatwienie spraw w urzędzie. 

Poza rozwiązaniami o charakterze systemowym, stosowanymi na 

terenie całego kraju lub na obszarze konkretnych jednostek samorządu 

terytorialnego, obserwujemy innowacje w obrębie zakładów 

administracyjnych, świadczących usługi niematerialne. Koncentrują się 

one przede wszystkim na zagwarantowaniu stałego dostępu do 

świadczonych usług i poprawie jakości ich świadczenia. W tym celu 

podejmują one m.in. takie działania jak: konwersja cyfrowych domów 

kultury, digitalizacja i archiwizacja zbiorów bibliotecznych i muzealnych, 

realizacja projektu e-zdrowie czy świadczenie usług edukacyjnych na 

odległość. 

Korzystanie z opisywanych usług za pośrednictwem Internetu 

stało się powszechne i popularne. W wielu rodzajach usług dostrzeżono, 

że można je świadczyć skutecznie i efektywnie bez jednoczesnej 

                                                           
29 E-usługi w administracji. Dostęp: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-uslugi. 

Data: 01.06.2022 r. 
30 Zob. np. A. Hamza, S. Bozali, Public administration in the information age: 

towards an informatised bureaucracy, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi 10 (2005), s. 46-68; A. Northrop, Information technology and public 

administration: the view from the profession, Public information technology: 

Policy and management issues 2003, IGI Global, s. 1-19; P. Frissen 

(red.), European Public Administration and Informatization: A Comparative 

Research Project Into Policies, Systems, Infrastructures, and Projects. Vol. 2. 

IOS Press, 1992; I.Th.M. Snellen, W.B.H.J van de Donk (red.), Public 

administration in an information age: A handbook. Vol. 6. IOS press, 1998. 
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obecności usługodawcy i usługobiorcy, co poprawia także komfort 

usługobiorców. Istnieją jednak i takie rodzaje usług niematerialnych, w 

których przerwanie bezpośredniej relacji i komunikacji między 

usługobiorcą a usługodawcą oddziałuje negatywnie na proces i rezultat 

świadczenia usługi, powodując dodatkowe problemy. Przykładem są 

usługi edukacyjne i oświatowe. 

5. Wybrane kierunki doskonalenia obszaru świadczenia usług 

publicznych za pośrednictwem Internetu 

Obszarów zmian i innowacji w zakresie świadczenia usług i 

komunikowania się jest znacznie więcej niż zasygnalizowanych w 

niniejszej pracy. Wymagane jest jednak nieustanne ich doskonalenie, 

którego sposób należy dostosować każdorazowo do konkretnych 

podmiotów. 

Względem organów administracji publicznej, mowa tu o 

konieczności rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz zapewnieniu 

ciągłości i niezawodności działania systemów. Nadal występuje bowiem 

problem z korzystaniem z wielu z nich, w tym tych, które mają 

fundamentalne znaczenie, jak np. ePUAP. 

Należy również rozwiązać problemy z wydolnością 

(przepustowością) niektórych systemów i układów. W zakresie systemów 

ważną rolę odgrywa także zapewnienie bezpieczeństwa sieci, 

obejmującego użyteczność i integralność sieci oraz danych31. 

Bezpieczeństwo należy zapewnić na różnych poziomach – na poziomie 

projektowania sieci i systemów oraz ich użytkowania. Są to postulaty 

skierowane w pierwszej kolejności do twórców i moderatorów sieci 

(informatyków, programistów). 

Oprócz tego, należy podejmować równoległe działania mające na 

celu podnoszenie świadomości użytkowników sieci (pracowników 

administracji i usługobiorców), które mają na celu wyeliminowanie lub 

ograniczenie ich ryzykownych działań skutkujących naruszeniem 

integralności systemu. Równie istotna jest poprawa umiejętności 

pracowników poprzez ich odpowiednie przeszkolenie we właściwym 

posługiwaniu się dostępnymi narzędziami. 

Wyzwaniem o fundamentalnym znaczeniu w zakresie 

świadczenia usług za pośrednictwem Internetu jest jednak 

zagwarantowanie ich dostępności. Mimo wdrożenia licznych programów, 

                                                           
31 Zob. szerzej: T. Karygiannis, L. Owens, Wireless Network Security, US 

Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of 

Standards and Technology, 2002; G.A. Marin, Network security basics, IEEE 

security & privacy 2005, s. 68-72. 
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których celem było zapewnienie dostępu do Internetu jak największej 

liczbie mieszkańców naszego kraju (np. program Polska Cyfrowa), nadal 

pewna część gospodarstw domowych jest go pozbawiona. W tym 

obszarze obserwuje się jednak istotne postępy i długofalowe działania. 

W miarę możliwości, oraz z uwzględnieniem specyfiki danego 

rodzaju usługi, należy ponadto doskonalić wykorzystywanie sztucznej 

inteligencji, która bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług może – 

w niektórych obszarach – zastąpić bezpośrednie działania pracownika. 

Dzięki temu będzie on efektywniej gospodarować czasem pracy, 

angażując się w wykonywanie zadań o wyższym stopniu złożoności i 

wymagających większego zaangażowania intelektualnego. 

Przechodząc z kolei do grupy usługobiorców, należy 

wyeliminować główne bariery w zakresie wykluczenia cyfrowego32, 

wśród których wskazuje się przede wszystkim: brak odpowiedniego 

sprzętu lub warunków do korzystania z niego oraz brak odpowiednich 

kompetencji. 

6. Zakończenie 

Podsumowując, obszar świadczenia usług publicznych zmienia 

się dynamicznie i nieustannie. Przed nami – administracją publiczną i 

beneficjentami oferowanych przez nią usług – stoi wciąż wiele wyzwań. 

Administracja wdraża jednak nieustannie nowe programy i projekty 

mające na celu udoskonalenie tego obszaru. 

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zmienia się również 

sposób komunikowania się administracji publicznej z usługobiorcami. 

Zmiany te zyskują na znaczeniu, szczególnie w czasie, w którym 

jesteśmy narażeni na ograniczenia w tym zakresie. Rozwój i 

doskonalenie instrumentów wykorzystywanych przez administrację 

publiczną ma zatem kluczowe znaczenie nie tylko w obecnym czasie, ale 

także w długofalowej perspektywie, bowiem rozwój w tym obszarze 

wpływa na skuteczność i sprawność działania administracji. Umożliwia 

też zapewnienie stałego i nieprzerwanego korzystania z usług 

publicznych, a ponadto odciąża pracowników administracji w zakresie 

wykonywanych przez nich zadań i pełnionych funkcji. Ten sposób 

komunikowania się jest zatem przyszłością administracji publicznej. 

Należy go jednak traktować równoważnie lub uzupełniająco do formy 

tradycyjnej. Nic nie jest bowiem w stanie zastąpić bezpośredniego 

kontaktu z osobą. 

                                                           
32 D. Batorski, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Warszawa 2009, Nr 3(19), s. 223-

249. 
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Samorządność w rozstrzyganiu sporów 

 

Self-governance in settling disputes 

 
Streszczenie 

Spory rozstrzygane są albo między uczestnikami sporu, albo przed innym 

podmiotem. Sądowe rozstrzyganie sporów ogranicza dążenia uczestników sporu 

do poszukiwania rozwiązań dobrych dla ogółu, i skłania ich do popierania tylko 

własnego punktu widzenia. Samorządność w rozstrzyganiu sporów rozwija 

odpowiedzialność obywateli za państwo. Alternatywne sposoby rozstrzygania 

sporów odciążają pracę sądów, ale nadal nie ma nastawienia społecznego 

popierającego ich wykorzystywanie. 

 

Słowa kluczowe: Samorządność, spór, rozstrzyganie, wymiar sprawiedliwości 

 

Summary 

Disputes are settled either between the parties to the dispute or before another 

entity. Litigation of disputes limits the efforts of the parties to the dispute to seek 

solutions that are good for the whole, and encourages them to support only their 

own point of view. Self-governance in settling disputes develops citizens' 

responsibility for the state. Alternative means of dispute resolution relieves the 

work of the courts, but there is still no social attitude in favor of their use. 

 

Keywords: Self-government, dispute, adjudication, administration of justice 
 

Samorządność – odnoszona do samorządu terytorialnego – łączy 

się z takimi zasadami, jak pomocniczość czy decentralizacja1. 

Pomaganie, zarówno władzy, jak też obywatelom, poprzez 

przekazywanie ważnych kompetencji podmiotom bliższym do obywateli, 

łączy się z państwową teorią samorządu terytorialnego – podkreślającą 

nie tylko decyzyjność państwa w zakresie przekazywania kompetencji 

samorządom, a nawet tworzenie samorządu – ale też ukazującą 

racjonalność przekazywania władzy podmiotom znającym lokalne 

                                                           
1 E. Ganowicz, Idea samorządności w Polsce – próba aksjologicznej 

systematyzacji w ujęciu politologicznym, Przegląd Politologiczny, 2/2014, s. 56, 

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.4 
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uwarunkowania. Istotne elementy państwowej teorii samorządu 

terytorialnego obecne są w aktualnych rozwiązaniach prawnych, 

tworzących samorząd terytorialny poprzez akty prawa tworzone przez 

organy władzy państwowej, uwzględniające także rozwiązania 

europejskie2. 

Podmiot rozstrzygający spór powinien zachować bezstronność3, 

co może wydawać się czymś odległym od samorządności. Jednak, jeśli 

podmiot taki ma dobrze rozumieć nie tylko przepisy, ale także realia, w 

ramach jakich działają podmioty pozostające w sporze, to samorządność 

może temu sprzyjać. Samorządność, rozumiana jako zdolność do 

rozwiązywania problemów w ramach wspólnoty, tworzy ryzyko 

tolerowania zachowań patologicznych, wobec których kontrola 

zewnętrzna byłaby wskazana, dlatego kluczowa dla sprawiedliwego 

rozstrzygania sporów jest samokontrola. Samokontrola taka może być 

ograniczona tylko do uwzględniania interesu samorządu, 

reprezentowanego przez podmiot rozstrzygający spór – np. komisję 

dyscyplinarną – jednak dużo słuszniejszym rozwiązaniem jest 

uwzględnianie również dobra całego społeczeństwa. Zwykle dobro 

samorządu – np. samorządu zawodowego – wymaga przestrzegania 

standardów etycznych przez jego przedstawicieli, stąd wewnętrzne 

organy dyscyplinarne powinny mieć na uwadze także odbiór zewnętrzny 

postępowań dyscyplinarnych. Kary dyscyplinarne – mimo, że nie 

powinny wynikać z presji zewnętrznej – mogą świadczyć o braku 

tolerancji samorządu dla zachowań patologicznych. 

Rozstrzyganie sporów łączone jest zwykle z zagadnieniami 

dotyczącymi władczych działań sądów4, chociaż między sądami również 

mogą istnieć spory, w tym przede wszystkim spory kompetencyjne5. 

                                                           
2 I. Niżnik-Dobosz, Współczesne ujęcie państwowej teorii samorządu 

terytorialnego w Polsce, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 1/2010, s. 122 i 

nast. 
3 D. Kala, O sprawiedliwości prawa i prawie do sprawiedliwości, M. Manowska, 

R. Pawlik (red.), Scientia Nobilitat – Rozważania o prawie i jego stosowaniu, 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 2019, s. 27. 
4 A. Antoszewski, Władza sądownicza w procesie demokratyzacji: analiza 

przypadku polskiego, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Tom 1, 2005, s. 

92, 94. 
5 E. Wójcicka, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między sądami 

administracyjnymi a sądami powszechnymi – od Trybunału Kompetencyjnego 

do współczesności, Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016, Tom 9 [24], s. 165. 
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Samorządność w rozstrzyganiu sporów może dotyczyć sięgania po 

alternatywne metody rozstrzygania sporów przez podmioty 

zaangażowane w spór. Jednak idea samorządności może być dostrzegana 

w szerszej perspektywie, jako zagadnienie przenikające zarówno system 

sądownictwa, samorządy zawodowe, jak też wiele innych związanych z 

rozstrzyganiem sporów. 

Pojęcie sporu zwykle odnoszone jest do zjawisk prawnych, 

natomiast pojęcie konfliktu częściej używane jest w analizach zjawisk 

społecznych6, jednak czasami te pojęcia stosowane są zamiennie. Pojęcie 

sporu w większym stopniu łączy się z zagadnieniami proceduralnymi, 

chociaż istniejące konflikty także mogą być podstawą podejmowania 

działań formalnych, w tym obejmujących postępowanie sądowe.  

 Konflikty mogą dotyczyć bardzo różnych problemów, od 

mających naturę ekonomiczną aż do naruszenia dobrego imienia7. 

Materialny, ale także emocjonalny wymiar konfliktu może skłaniać 

jednostkę do podjęcia kroków prawnych, mających na celu przywrócenie 

pożądanego stanu rzeczy lub naprawę szkód w inny sposób. Zagadnienia 

wykorzystywania alternatywnych metod rozstrzygania sporów można 

postrzegać jako zagadnienie praktyczne, związane z potrzebą 

przezwyciężenia kryzysu wymiaru sprawiedliwości8. 

Metody rozstrzygania sporów, określane jako alternatywne, takie 

jak mediacja, negocjacje czy też inne formy, mogą być włączane przez 

system prawny9 istotne jednak jest, aby ich regulowanie było umiejętne, a 

zatem aby nie zniechęcało do wybierania tej ścieżki rozstrzygania 

sporów, ale także, aby rezultaty jej wyboru miały znaczenie z punktu 

widzenia formalnego. Władza publiczna tworzy ramy prawne dla 

wykorzystywania alternatywnego rozstrzygania sporów przez 

przedsiębiorców, ale prawo publiczne również korzysta z doświadczeń 

świata gospodarki w kwestii alternatywnego rozstrzygania sporów. 

Praktyka w dziedzinie rozstrzygania sporów przez przedsiębiorców 

                                                           
6 A. Jakubiak-Mirończuk, Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów 

sądowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 80. 
7 M. Fuszara, J. Kurczewski, Spory i ich rozwiązywanie – Elementy popularnej 

kultury prawnej, nomos, Kraków 2017, s. 60. 
8 B. Chludziński, Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania 

sporów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 

2021, s. 128. 
9 H. Duszka-Jakimko, Alternatywne rozwiązywanie sporów – Pomiędzy 

instrumentalnym a komunikacyjnym paradygmatem prawa , Uniwersytet 

Opolski, Opole 2016, s. 93. 
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obejmuje nie tylko kwestie sporów między przedsiębiorcami, ale także 

wewnątrz podmiotów gospodarczych. Znany jest przykład 

przedsiębiorstwa Morning Star, słynącego m.in. z zachęcania do 

rozwiązywania problemów przez samych pracowników, przed 

korzystania ze wsparcia grupy i władz10. Demokratyczność wymiaru 

sprawiedliwości – bezsprzecznie łączącego się z rozwiązywaniem sporów 

– przejawia się poprzez udział obywateli, np. jako ławnicy, w 

działalności sądów11. 

A. Zienkiewicz za podstawowe formy alternatywnego 

rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) uznaje 

negocjacje, mediację i arbitraż12. Negocjacje, wykorzystywane nie tylko 

w biznesie i w życiu codziennym, są szeroko obecne w wielu 

dziedzinach. Celem negocjacji jest pogodzenie sprzecznych interesów lub 

potrzeb13. Pojęcie negocjacji najczęściej odnoszone jest do poszukiwania 

rozwiązania, możliwego do samodzielnego zaakceptowania przez obie 

zaangażowane strony. Inaczej niż w mediacji, negocjacja nie wymaga 

udziału podmiotów pośredniczących ani wspierających przepływ 

informacji między stronami. Istnienie początkowo niezgodnych 

stanowisk w drodze negocjacji zmienia się w znalezienie rozwiązania 

kompromisowego, chociaż negocjacje mogą prowadzić także do 

przekonania jednej strony przez drugą. Prowadzenie negocjacji – 

ponownie inaczej niż w przypadku mediacji – nie oznacza automatycznie 

rezygnację z użycia przymusu lub innych form nacisku. Negocjacje 

toczące się w biznesie lub polityce mogą być prowadzone poprzez 

wywieranie presji na jedną stronę negocjacji przez drugą. Ramy prawne 

negocjacji są ograniczeniem wywierania takiej presji. Możliwość 

odwołania się do innych podmiotów, reprezentujących władze, ogranicza 

możliwość wywierania presji, i pozornie ogranicza samorządność w 

                                                           
10 F. Gino, B.R. Staats, B.J. Hall, T.Y. Chang, „The Morning Star Company: 

Self-Management at Work”, Harvard Business School Case 914-013, Wrzesień 

2013, s. 7. 
11 W. Klaus, Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w 

opiniach ławników, [w:] J. Ruszewski (red.), Ławnicy – społeczni sędziowie w 

teorii i praktyce. Ocena funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych 

na przykładzie sądów Apelacji Białostockiej, Centrum Aktywności Społecznej 

Pryzmat, Suwałki 2011, s. 130. 
12 A. Zienkiewicz, Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów 

prawnych, Studia Prawnoustrojowe nr 5, 2005, s. 33. 
13 G. Osika, Negocjacje – charakterystyka problemu, Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 1/2000, s. 56. 
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rozstrzyganiu sporów. Jednak samorządność także istnieje w ramach 

prawnych i organizacyjnych, zatem nie należy jej widzieć jako czynnika 

oddalonego od norm prawnych, ani oderwanego od organizacji 

państwowej. Samorządność natomiast może być widziana jako 

subsydiarne przeniesienie poziomu podejmowania decyzji w stronę 

obywateli. 

Jako reguły dyskursu mediacyjnego wskazywane są: 

dobrowolność, pomoc neutralnego mediatora, uprawnienia decyzyjne 

stron, charakter poufny i nieformalny, likwidowanie konfliktowej relacji 

(transformacyjna perspektywa)14. Istotną cechą mediacji jest jej 

dobrowolność15. Pomimo, że samorządność nie jest immanentną cechą 

mediacji, jednak inne jej cechy zbliżają mediację do formy związanej ze 

współdecydowaniem w konkretnej sprawie. Osoba zaangażowana w 

postępowanie mediacyjne ma większy udział w wypracowaniu 

rozwiązania, niż tylko podporządkowanie się wyrokowi władzy lub 

decyzji podmiotu wskazującego rozwiązanie. 

Trzecią spośród wymienionych form alternatywnego 

rozstrzygania sporów jest arbitraż. Forma ta związana jest przede 

wszystkim z możliwością wyboru przez strony sporu podmiotu, który 

rozstrzygnie spór16. Arbitraż najbardziej spośród trzech wskazanych form 

przypomina rozstrzyganie sporu przez sąd, jednak również 

charakteryzuje się pewnym wymiarem samorządności. Sięganie po 

alternatywne sposoby rozstrzygania sporów wynika nie tylko z prób 

uproszczenia procedury dotyczącej rozwiązywania problemów, ale także 

jest związane z niezadowoleniem z działalności sądów. Niezadowolenie 

to wynika z przeświadczanie o formalizmie, przewlekłości postępowania 

i oderwania sądów od spraw zwykłych obywateli. Nie rozstrzygając o 

słuszności takich poglądów można pokusić się o stwierdzenie, że 

alternatywne sposoby rozstrzygania sporów są w mniejszym stopniu 

sformalizowane, niż postępowania sądowe. Jeśli chodzi o 

materialnoprawny wymiar rozstrzygania sporów, to skomplikowanie 

rozstrzyganej materii predestynuje sprawę do zaangażowania osób 

                                                           
14 A. Zienkiewicz, Studium mediacji – Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 

2007, s. 137-138. 
15 T. de Vries, Mediacja i prawo, [w:] J. Koredczuk (red.), Alternatywne sposoby 

rozstrzygania sporów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie, E-Wydawnictwo. 

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 176. 
16 I. Białos, Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu 

dotyczącego patentu, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2/2013, s. 187. 
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mających wiedzę fachową. Wiedza ta dotyczyć może nie tylko treści 

obowiązującego prawa, ale również dziedziny związanej z konkretnym 

sporem. Dążenie do znalezienia optymalnego rozwiązania może skłaniać 

do powoływania ekspertów i biegłych, pełniących rolę pomocniczą 

wobec sądu, ale rozwiązaniem systemowym może być też 

wykorzystywanie samorządów zawodowych. 

Specyfika zawodów prawniczych łączy się m.in. z tym, że 

przedstawiciele tych zawodów mają do czynienia z interpretacją 

przepisów prawa. Prawnicy są z natury rzeczy związani z 

rozwiązywaniem sporów toczących się pomiędzy osobami – w tym 

osobami wykonującymi inne zawody17. Podczas oceniania, czy osoba 

wykonująca zawód prawniczy postąpiła uczciwie, czy też nie, konieczne 

jest uwzględnianie obowiązujących przepisów i wymogów formalnych, 

jednak w wielu przypadkach wymagane jest również analizowanie 

kwestii etycznych i interpretowanie pojęć nieostrych. Pomimo wielkiego 

znaczenia sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu komisji 

dyscyplinarnych, i w ogóle w ocenie prawidłowości działania jednostki w 

sferze publicznej18, dla prawidłowej oceny uczciwości przedstawiciela 

konkretnego zawodu często wymagane jest poleganiu na doświadczeniu 

życiowym, jak też wyczucie specyfiki zawodu. 

Widziana z ogólnokrajowej perspektywy, uwzględniającej 

ustrojową rolę zawodów prawniczych, odpowiedzialność dyscyplinarna 

przedstawicieli zawodów prawniczych jest sposobem dbania o jakość 

rozstrzygania sporów toczących się przed sądami, jak też jakość usług 

świadczonych obywatelom19. Dostrzegać należy jednak również aspekt 

samorządowy przekazywania uprawnień zawodom prawniczym w 

zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i innych kwestii 

rozstrzyganych przez samorządy zawodów prawniczych. Spory 

dotyczące wewnętrznej organizacji zawodów prawniczych toczą się w 

ramach debaty publicznej, a rozstrzygnięcia dotyczące kwestii 

organizacyjnych podejmowane są w dużym zakresie przez ustawodawcę. 

Jednak wpływ samorządów prawniczych na działania ustawodawcze jest 

proporcjonalnie związany ze zdolnością podejmowania przez samorządy 

                                                           
17 E. Gmurzyńska, Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania 

sporów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 74. 
18 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2018, s. 21. 
19 S. Pilipiec, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych, 

Studia Iuridica Lublinensia, Vol. XXV, 3/2016, s. 750. 
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działań w sposób spójny i skuteczny20. Mamy więc do czynienia ze 

sprzężeniem zwrotnym, w którym jakość usług – obejmująca poziom 

etyczny i wizerunek zawodu – świadczonych przez przedstawicieli 

zawodów prawniczych – jest ważnym kryterium oceny skuteczności 

samorządu zawodowego. Rozstrzyganie sporów toczących się pomiędzy 

klientami i przedstawicielami zawodów prawniczych musi uwzględniać 

wymiar dobra klienta, interesów przedstawicieli zawodu, ale też 

wizerunek zawodu w społeczeństwie. 

Samorządność zawodów zaufania publicznego przejawia się w 

istnieniu pewnego stopnia autonomii w zakresie postępowań 

dyscyplinarnych21, ale również w wielu innych wymiarach, dotyczących 

kształcenia i doskonalenia zawodowego, symboliki, a w pewnym 

wymiarze również kwestii finansowych. Wymiar finansowy 

samorządności jest ważnym elementem także podczas rozstrzygania 

sporów. Alternatywne metody rozstrzygania sporów są często tańsze, niż 

droga sądowa, co jest zachętą do korzystania z nich podczas 

rozstrzygania sporów toczących się w ramach samorządów zawodowych. 

Innym czynnikiem, łączącym samorządność z alternatywnymi metodami 

rozstrzygania sporów, jest sprawiedliwość naprawcza. Dążenie nie do 

karania, ale do naprawy, może wzmacniać poczucie wspólnoty 

przedstawicieli zawodu22. 

Potrzeba godzenia uznawana jest za jedną z podstawowych 

potrzeb, zaspokajanych w ramach systemu prawa i wymiaru 

sprawiedliwości23. Można się zastanawiać, na ile ta potrzeba dotyczy 

przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i osób zarządzających 

państwem, a na ile jest potrzebą osób będących w sporze. Przyjęcie 

pierwszej opcji skłania do uznawania rozstrzygania sporów za kwestię 

                                                           
20 K. Łuniewska, Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i 

aplikantów radcowskich w obliczu zasad rzetelnego procesu, Białostockie Studia 

Prawnicze, Vol. 22, 1/2017, DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.05, s. 64. 
21 M. Wróblewski, Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach 

prawniczych z perspektywy RPO, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), 

Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model 

ustrojowy i praktyka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2013, s. 

16. 
22 A. Stypuła, Kręgi rekoncyliacyjne. Sprawiedliwość naprawcza w służbie 

wspólnoty, Studia Socjologiczne, 4/2010, s. 175. 
23 P. Sołtysiak, Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, 

Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie – 

Gubernaculum et Administratio, 2/2012, s. 9. 
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oddaloną od samorządności, natomiast drugiej – związaną z 

samorządnością. Rozmaite formy rozstrzygania sporów łączą oba 

wymiary istnienia potrzeb, a zatem konieczne jest uwzględnianie 

jednocześnie podmiotów zaangażowanych w spór, i patrzących na ten 

spór z zewnątrz. Takie podejście skłania do zauważania wymiaru 

samorządowego w wielu formach rozstrzygania sporów. Istotne jest 

jednak – szczególnie w kontekście rozważań prawniczych – 

uwzględnianie znaczenia zaangażowania aparatu państwa w 

rozstrzyganie sporów. Mediacja i inne podobne formy rozstrzygania 

sporów mogą być w tym kontekście widziane jako sposoby na 

przybliżenie rozstrzygania sporów obywatelom poprzez zwiększenie 

stopnia samorządności. Jak wiadomo, mediacja jest jednak tylko w 

ograniczonym stopniu związana z przejmowaniem ciężaru 

rozwiązywania sporów przez zaangażowane strony. Po pierwsze, udział 

mediatora – chociaż jest czym innym, niż udział sędziego – wynika 

głównie z braku zdolności do negocjacyjnego rozwiązania problemu 

przez strony, a po drugie, mediacja jest stosunkowo rzadko wybieranym 

sposobem rozstrzygania sporów nie tylko ze względu na niechęć, czy też 

brak umiejętności, odpowiedniej jej implementacji do systemu prawa24, 

ale też z powodu braku zaufania do tej formy rozstrzygania sporów u 

obywateli, mimo dostrzegania w doktrynie wielu jej zalet25. 

Szczególnym przypadkiem, wskazującym przez swoją nazwę na 

samorządność, związanym z rozstrzyganiem sporów między 

administracją publiczną i jej klientami, są samorządowe kolegia 

odwoławcze. Mimo podobieństw ich działania, a także podobieństw ich 

odbioru, do sądów, należy je uznać za podmioty zajmujące się kontrolą 

wewnątrzadministracyjną. Ich znacząca rola w kontroli jakości 

postępowania administracyjnego opiera się przede wszystkim na wiedzy 

                                                           
24 M. Tabernacka, Sprawiedliwość naprawcza w obszarze prawa 

administracyjnego, [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej, 

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, 

s. 502. 
25 M. Urbańska, Idea sprawiedliwości naprawczej w mediacji, Edukacja – 

Technika – Informatyka, 4/2019, DOI: 10.15584/eti.2019.4.10, s. 82; K. 

Urbanowicz, Sprawiedliwość naprawcza w Polsce. Szansa na zmianę polityki 

rozwiązywania konfliktów, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2/2016, 

s. 175. 
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fachowej w zakresie procedury administracyjnej26. Nazwa ich powinna 

być odczytywana, jako odnosząca się do zagadnień, którymi kolegia się 

zajmują, a nie świadczyć o ich samorządowej naturze. Samorządowe 

kolegia odwoławcze są organem administracji rządowej, działającym w 

terenie, wyposażonym w pewien stopień samodzielności27. Zauważyć 

należy, że wewnątrzadministracyjny wymiar ich działalności kontrolnej, 

w tym w zakresie samokontroli, można uznać za przejaw obecności 

elementu samorządowego w pozycji ustrojowej samorządowych 

kolegiów odwoławczych. 

Idea samorządności nie przenika całej procedury rozstrzygania 

sporów, ale zauważalna jest w działaniach samorządów zawodowych, w 

tym komisji dyscyplinarnych. Również wewnątrzadministracyjna 

kontrola działań administracji zawiera w pewnym stopniu wymiar 

samorządności w zakresie rozstrzygania sporów. Jednak w szerszym 

znaczeniu samorządność i rozstrzyganie sporów łączą się w formie 

zaangażowania obywateli w rozstrzygania sporów, zarówno w zakresie 

korzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, jak też w 

obecności elementów demokratycznych – takich jak ławnicy – w procesie 

rozstrzygania sporów. 
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Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji 

konfliktowej – przykład Parku Węglińskiego w Lublinie1 

 

Change project of the spatial development plan in the conflict situation – 

an example of the Węgliński Park in Lublin 

 
Streszczenie 

Sprzeczne dążenia inwestora i mieszkańców wobec zabytkowego terenu mogą 

przerodzić się w konflikt. Jego poziom jest wyższy, jeśli ani władze miasta, ani 

lokalni politycy, ani organy administracji publicznej nie prowadzą z 

obywatelami dialogu – jeśli można tak powiedzieć, „nie wykładają kart na stół”. 

Mieszkańcy wówczas przyjmują postawę obronną, a jeśli potrafią się szybko i 

sprawnie zorganizować są w stanie storpedować zamierzenia inwestora. 

Mieszkańcy żyjący w sąsiedztwie zabytkowego terenu mają do niego stosunek 

bardzo emocjonalny. Znają lokalną historię i pielęgnują pamięć o miejscach. W 

„walce” wykorzystują nie tylko media tradycyjne, ale i media społecznościowe 

oraz możliwości ustawowe, tj. możliwość masowego zgłaszania uwag do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, protest społeczny, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, wojewódzki konserwator zabytków 

 

Summary 

The conflicting aspirations of the investor and city inhabitants toward the historic 

site can escalate into conflict. Its level is higher if neither the city authorities, 

local politicians, nor public administration entities conduct a dialogue with 

citizens – if one may say so, „they don’t put cards on the table.” Inhabitants then 

take a defensive stance, and if they can organize quickly and efficiently they are 

able to torpedo the investor's intentions. Residents living near the historic place 

have a very emotional relationship to it. They know the local history and cherish 

the collective memory of place. In their „fight” they use not only traditional 

media, but also social media and statutory possibilities, i.e. the possibility of 

mass comments on the change project of the spatial development plan. 

 

                                                           
1 Tekst powstał na bazie dwóch referatów, wygłoszonych na konferencjach: 

„Komunikacja w perspektywie nauk administracyjnych” 17 marca 2022 r. oraz 

„Obywatel a sfera publiczna” 8 kwietnia 2022. 
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Wprowadzenie 

 Komunikacja – co jest truizmem – jest jedną z podstaw 

funkcjonowania systemów, w tym systemu społecznego. Buduje 

powiązania między elementami zbiorów konstytuujących systemy. Błędy 

w komunikacji wyradzają się w konflikty lub stają się podłożem, na 

którym konflikty „kiełkują”. Jeśli zostanie ograniczone ryzyko 

powstawania błędów w polityce informacyjnej, zmniejszy się 

ewentualność wystąpienia konfliktu, a zatem możliwość wystąpienia 

sytuacji konfliktowej. 

 W literaturze zaznacza się, że konflikt społeczny to ujawnione 

zaostrzenie sprzeczności między elementami systemu społecznego2. Z 

punktu widzenia analizowanego przypadku takie ujęcie jest trafne. 

Patrząc na miasto, jako jednostkę terytorialną i zbiorowość, można 

zauważyć różne grupy interesariuszy, a mieszkańcy są jednymi z 

kluczowych, ponieważ są wyborcami3. O ich poparcie zabiegają politycy 

wykorzystując media i fundusze przekazane na kampanie wyborcze m.in. 

przez przedsiębiorców. 

 Interesująca jest sytuacja, gdy konflikt zachodzi między 

mieszkańcami a inwestorem, wspieranym przez organ administracji 

rządowej zespolonej i jednostkę wewnętrzną urzędu miasta, gdy 

wojewoda (zwierzchnik rządowej administracji zespolonej) i prezydent 

miasta (pracodawca urzędników danego wydziału w strukturze urzędu) 

wywodzą się z dwóch – teoretycznie wrogich sobie – partii politycznych. 

Życie jednak napisało taki scenariusz a wszystko rozegrało się w 

Lublinie. Celem więc przedłożonego, krótkiego tekstu jest streszczenie 

społecznej akcji związanej z projektem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części II obszaru I-F rejonu al. 

Kraśnickiej i ul. Kieleckiej w Lublinie. 

 

Omówienie 

 We wskazanym wyżej obszarze, w dzielnicy Węglin Południowy, 

przy alei Kraśnickiej położony jest zabytkowy park. Znajduje się tam 

                                                           
2 P. Kozłowski, Obszary konfliktowe we współczesnej Polsce (Próba 

identyfikacji), „Studia Socjologiczne” 1988, nr 2, s. 184. 
3 Por. M. Marrone, M. Hammerle, Smart Cities: A Review and Analysis of 

Stakeholders’ Literature, “Business & Information Systems Engineering” 2018, 

Vol. 60, s. 197-213, DOI: 10.1007/s12599-018-0535-3. 
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odbudowywany dworek Sobieszczańskich. Jest to zespół dworsko-

parkowy, zwany Parkiem Węglińskim. Szczególnie dla mieszkańców 

Osiedla Świt ma on znaczenie sentymentalne, a ich związek z tym 

terenem jest zabarwiony silnymi emocjami. Spór rozgorzał na przełomie 

2021 i 2022 roku wokół projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, ale miał swoje podłoże w 

wydarzeniach sprzed wielu lat. 

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego był to 

teren miejskiej zieleni publicznej i usług komercyjnych, przy czym plan 

nie dopuszczał możliwości zabudowania tego terenu kolejnymi 

budynkami, a poprzedni inwestor wchodząc w posiadanie nieruchomości 

zobowiązał się wobec gminy Lublin do przekształceniu parku w park 

ogólnodostępny dla mieszkańców. Jednak w 2021 r. został wyłożony do 

wglądu publicznego projekt zmiany miejscowego planu, który 

przewidywał wyznaczenie obszarów zabudowy, w tym z dopuszczoną 

funkcją mieszkaniową, co by umożliwiło zabudowę części tego terenu4. 

Była to druga próba podejścia do zmiany planu – poprzednia z 2019 r. nie 

powiodła się, gdyż wówczas mieszkańcy zebrali ponad 1300 podpisów 

przeciwko ówczesnym zamierzeniom5. Wydarzenia z przełomu 2021 i 

2022 r. były więc dla nich „powrotem do przeszłości”. 

 Proces komunikacji w sferze publicznej w związku z Parkiem 

Węglińskim był również symptomatyczny dla kultury politycznej 

szczebla samorządowego. 20 grudnia 2021 r. Urząd Miasta Lublin 

wyłożył projekt do publicznego wglądu, jednak mieszkańcy o projekcie 

dowiedzieli się z artykułu w „Dzienniku Wschodnim”, opublikowanym w 

„wigilijnym” wydaniu gazety6. Zaskoczeni całą sytuacją, a był to okres 

świąteczny, nie zgadzając się na postępującą wycinkę drzew, 

kwestionując cięcia określane mianem „pielęgnacyjnych”, domagając się 

ukończenia odbudowy dworu (do czego inwestor również był 

zobowiązany) zakwestionowali zarazem potrzebę usytuowania kolejnych 

budynków na terenie zabytkowego parku. 

                                                           
4 Zob. dane Urzędu Miasta na stronie internetowej: https://bip.lublin.eu/strategia-

i-planowanie/planowanie-przestrzenne [dostęp: 28.11.2022]. 
5 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/nowy-budynek-w-starym-parku-w-

lublinie-miasto-chce-dopuscic-tu-czesciowa-zabudowe,n,1000248879.html 

[dostęp: 27.11.2022]. 
6 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-ludzie-sa-przeciwko-ale-

wladza-chce-umozliwic-budowe-w-zabytkowym-parku,n,1000300649.html 

[dostęp: 27.11.2022]. 
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 W związku z tym, że termin wyłożenia do wglądu publicznego 

dokumentów mijał 14 stycznia 2022 r.7 a termin nadsyłania uwag mijał 

31 stycznia, bardzo szybko zgrupował się nieformalny komitet 

mieszkańców, który zorganizował protest przeciwko zmianie planu i 

akcja przybrała nazwę: „Stop zabudowie Parku Węglińskiego”. 

Mieszkańcy byli obecni na wysłuchaniu publicznym 13 stycznia 2022 r., 

spotkaniu z TVP Lublin 16 stycznia 2022 r., rozpoczęli zbiórkę uwag 

przeciwko projektowanej zmianie (drukując formularze, ustawiając 

skrzynki w domu kultury i dwóch sklepach, roznosząc do skrzynek na 

sąsiednich osiedlach w czterech dzielnicach, spotykając się z mediami), 

doprowadzili do wydania przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy 

uchwały negatywnie opiniującej projekt zmiany planu8, porozumieli się z 

organizacjami społecznymi z terenu Lublina, jak również ekspertami 

zaangażowanymi w ochronę dóbr kultury, byli aktywni w mediach 

społecznościowych – tworząc tzw. wydarzenie w serwisie „Facebook”9, 

założyli również specjalną stronę internetową (prostą utworzoną w 

narzędziach „Google”, ale czytelną, specjalnie pod kątem smartfonów), 

uruchomili petycję online, a nawet utworzyli kanał w serwisie 

„YouTube” i nagrali film o Parku, w którym dzielili się swoimi 

wspomnieniami i opiniami10. Przeprowadzili zatem zakrojoną na szeroką 

skalę kampanię informacyjną, zbierając łącznie około 1800 wniosków 

uwag. Dotarli nie tylko do grupy osób zamieszkujących nawet odległe 

dzielnice Lublina, ale formularze w wersji online spływały także od 

mieszkańców innych miast. 

W akcję włączyli się działacze i wolontariusze Lubelskiego 

Ruchu Miejskiego (w tym związani z Partią Razem), oraz – co okazało 

się istotne – Stowarzyszenia Polska 2050, czyli ruchu zainicjowanego 

przez Szymona Hołownię. W imieniu Stowarzyszenia zostało bowiem 

przygotowanych około 400 listów do mieszkańców sąsiednich dzielnic: 

                                                           
7 Zob. dokumentację przygotowaną przez Wydział Planowania Urzędu Miasta 

Lublin w posiadaniu Autora. 
8 Uchwała 52/XXXII/2022 Rady Dzielnicy Węglin Południowy z dnia 13 

stycznia 2022 r., udostępniona Autorowi. 
9 

https://www.facebook.com/events/1110199869743417/?acontext=%7B%22even

t_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%

7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%

22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D [dostęp:  

27.11.2022]. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=MN16dXxMCvI [dostęp: 27.11.2022]. 
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Węglina Północnego i Konstantynowa, które wraz z formularzami 

wniosków uwag trafiły do skrzynek pocztowych. Oprócz tego 

Stowarzyszenie przygotowało wywiady w mediach tradycyjnych i 

zaplanowało konferencję prasową, która jednak ze względu na szybki 

przebieg wydarzeń nie doszła do skutku. Organizacja ta była jedynym 

publicznym podmiotem, który zaangażował się po stronie mieszkańców 

jawnie przyznając się do swojej afiliacji politycznej, a co więcej traktując 

tę afiliację jako atut w trakcie trwania konfliktu. W oddolnych 

strukturach Ruchu Polska 2050 zdano sobie bowiem sprawę, że tylko 

upolitycznienie sporu i próba „wbicia klina” między dwie partie 

polityczne: Prezydenta Miasta i jego radnych z sąsiednich dzielnic 

(„Platforma Obywatelska”) i wojewody („Prawo i Sprawiedliwość”) 

pomoże zagospodarować elektorat i pozwolić „Polsce 2050” na 

spełnienie roli rzecznika protestu. Naturalnie spotkało się to z 

nieprzychylnymi komentarzami, gdy zarzucono aktywistom próbę 

upolitycznienia sporu. Wolontariusze musieli również przełamać 

sceptycyzm parlamentarzystów „Polski 2050”.  

Włączyli się jednak do akcji świadomie, gdyż tylko w ten sposób 

zwiększali presję na władze Lublina i władze wojewódzkie. Dzielnice 

Węglin Południowy, Węglin Północny oraz Konstantynów są bowiem 

takimi częściami okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta, 

gdzie radni „Platformy Obywatelskiej” zdobywali wiele głosów11. 

Liczono na to, że radni zareagują, gdyż nie będą mogli sobie pozwolić na 

utratę wyborców tym bardziej, że w trakcie wysłuchania publicznego 

jedna z radnych klubu „Prawa i Sprawiedliwości” ostro atakowała 

Prezydenta i urzędników. Milczenie zaś ze strony Prezydenta i radnych 

jego klubu było zaś symptomatyczne i potęgowało zaangażowanie 

mieszkańców, gdyż nie wiedzieli, czy Prezydent opowie się ostatecznie 

po stronie inwestora, Wydziału Planowania i Konserwatora Zabytków, 

czy po ich stronie. 

Finalnie Prezydent Miasta Lublin – jak zacytowały media – 

polecił miejskim planistom zakończenie prac dla terenu, na którym 

znajduje się Park Węgliński. Sprzeczne oczekiwania dotyczące nowego 

zagospodarowania terenu uniemożliwiały jego zdaniem kontynuowanie 

prac projektowych nad zmianami planu w sposób akceptowalny przez 

                                                           
11https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/066300#general_committee_stat 

[dostęp: 27.11.2022]. 
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zainteresowane strony12. Tym sposobem projekt został wycofany i 

mieszkańcy skutecznie przeciwstawili się próbie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje 

Park Węgliński. 

 Zaistniały konflikt potęgowany był poczuciem osamotnienia ze 

strony mieszkańców, którzy znaleźli się w sytuacji nie tylko jedynych 

„obrońców” Parku, ale wręcz „winnych” tego, że Park nie jest 

zagospodarowywany, gdyż jako ci „źli” nie pozwalają „dobremu” 

inwestorowi, wspieranemu przez Wydział Planowania Urzędu Miasta 

oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zrewitalizować park. 

Dodatkowo znaleźli się w roli „mobbingujących” Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska, gdyż to oni domagali się reakcji od Dyrektora, gdy 

zamiast służb publicznych dokumentowali wycinkę drzew, szczególnie w 

okresie lęgowym. Zarzucali również bierność konserwatorowi, dowodząc 

braku realizacji zaleceń konserwatorskim na spornym obszarze. Narażali 

się przy tym na krytykę ze strony urzędników Wydziału Planowania, 

którzy wskazywali na korzyści finansowe dla miasta z wpływów z 

podatku od nieruchomości w przypadku zabudowy Parku, a które to 

„korzyści” zostaną utracone wskutek oporu mieszkańców13. 

 Mieszkańcy jednakże nie kwestionowali prawa właściciela do 

prowadzenia działalności gospodarczej na rzeczonej nieruchomości, a co 

więcej: sami w poprzednich latach występowali u wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, aby ten dopuścił możliwość prowadzenia 

działalności nieuciążliwej (usług hotelowych, gastronomicznych itp.) w 

odbudowywanym dworku. Zakwestionowali natomiast sens zabudowy 

parku na bieżąco monitorując ubytek drzew, których od 2006 wycięto 

237, a w roku 1999 rosło ich około 556. W dodatku, zdaniem 

mieszkańców ubytek drzew nastąpił w tych miejscach, gdzie w 2019 r. 

zaplanowano budowę dodatkowych budynków14. W trakcie wysłuchania 

publicznego przedstawili nawet zdjęcia lotnicze z 2003 i 2021 roku. 

Zwrócili również uwagę, że inwestor wcale nie skończył odbudowy 

dworku, ponieważ zostawił go w stanie surowym i ich zdaniem dworek 

                                                           
12https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/mieszkancy-wygrali-miasto-

odpuszcza-zabudowe-parku-weglinskiego,n,1000303767.html [dostęp: 

27.11.2022]. 
13 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ostry-spor-przeniosl-sie-z-weglina-

do-ratusza-sasiedzi-parku-nie-chca-betonu,n,1000301617.html [dostęp: 

27.11.2022]. 
14 Zob. Lublin. Co tną w parku na Węglinie, materiał prasowy udostępniony 

Autorowi. 
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pełnił rolę „atrapy”, uzasadniającej zagospodarowanie terenu15. 

Przypomnieli swoje wystąpienie z 2021 r. do ówczesnego Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu16 oraz korespondencję 

toczoną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z lat 2003–202017. 

Ani inwestor, ani Urząd Miasta, ani wojewódzki konserwator 

zabytków zgadzając się na wycinkę drzew i gospodarcze 

zagospodarowanie Parku nie zakomunikowali mieszkańcom, co 

konkretnie zostanie na terenie zespołu dworsko-parkowego wybudowane. 

Na żadnym etapie przystępowania do zmiany planu nie przedstawiono 

mieszkańcom wizualizacji zabudowy. 

Idąc dalej, nie zakomunikowano mieszkańcom: 

- ile zostanie wykonanych nasadzeń następczych i kiedy zostaną 

wykonane, biorąc pod uwagę, że wojewódzki konserwator na wniosek 

inwestora przedłużał terminy ukończenia rewitalizacji parku; 

- ile i jakie budynki (gdyby była ich większa liczba) powstaną w obrębie 

nieprzekraczalnych granic zabudowy określonej w projekcie zmiany 

planu; 

- dlaczego dopuszczono w zabytkowym parku możliwość budowy 

kondygnacji podziemnych, tj. podziemnego parkingu i gdzie będą 

parkować samochody osób przyjeżdżających do projektowanego 

kompleksu, jeśli zabraknie miejsc na parkingu podziemnym, a zatem: 

gdzie będą rozmieszczone parkingi i czy przyjezdni będą parkować na 

chodniku jednej ulic domów jednorodzinnych sąsiadującej z Parkiem; 

- dlaczego nie uzgodniono projektu z ekofizjografią z 2017 r., w której 

stwierdzono, iż zespół dworsko-parkowy wyróżnia się wysokimi 

walorami przyrodniczymi, gdyż w Parku zamieszkują gatunki ptaków 

znajdujące się pod ochroną, charakterystyczne dla zieleni parkowej, w 

tym: dzięcioł zielony, wilga, kwiczoł, słowik szary. W dziuplach zaś 

bytują nietoperze; 

                                                           
15 Tak na materiale fotograficznym udostępnionym Autorowi. 
16 Pisma z 8 września i 18 listopada 2021 r. Departamentu Ochrony Zabytków, 

udostępnione Autorowi. 
17 Korespondencja Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej Urzędu 

Miejskiego w Lublinie i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Lublinie z 2 stycznia 2003 r.; korespondencja z lat 2006–2007 w sprawach 

architektonicznych; pismo Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków do Rady Dzielnicy Węglin Południowy z 16 sierpnia 2018 r.; 

postanowienie z 11 lutego 2019 r.; odpowiedź Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z 21 lutego 2020 r. udostępnione Autorowi. 
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- jakie były powody zmiany stanowiska wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, który – mimo zapewnień z lat wcześniejszych – wyraził zgodę 

na zabudowę Parku, a nie wyraził zgody mieszkańcom na przekształcenie 

ciągu pieszego znajdującego się poza Parkiem na ciąg pieszo-jezdny 

(który takim faktycznie jest), czyli na zmianę sposobu użytkowania 

odcinka chodnika między budynkiem parafii św. Urszuli Ledóchowskiej 

a osiedlem Spółdzielni „Mars”. Dysproporcja między obostrzeniami 

wobec mieszkańców a ich brakiem wobec inwestora była dla 

mieszkańców niezrozumiała. 

 Dopiero w trakcie wysłuchania publicznego mieszkańcy 

dowiedzieli się od urzędników, że „przywrócenie” funkcji mieszkaniowej 

dotyczyć ma wyłącznie budynku dworu, który od lat 80-tych XIX w. był 

częścią folwarku, a za PRL służył również za mieszkania socjalne. 

Również wcześniej zabrakło konkretyzacji co do przebiegu dróg 

dojazdowych i pożarowych, w wyniku czego na osiedlu sąsiadującym z 

Parkiem mieszkańcy zawczasu – aby ograniczyć możliwość „przebicia” 

się przez środek ich osiedla – zamontowali szlabany. 

 Nie wyjaśniono mieszkańcom w trakcie spotkań, dlaczego o 

wycince drzew nie informowano Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska; kiedy inwestor ukończy odbudowę dworu i kiedy 

przekształci Park na ogólnodostępny tak, jak była o tym mowa w akcie 

notarialnym z 1999 r., gdy nieruchomość była nabywana od gminy 

Lublin przez poprzedniego inwestora. Mieszkańcom nie wytłumaczono 

również, jak to się stało, że gmina Lublin nie dopilnowała interesu 

publicznego podczas zmiany właściciela w 2004 r. i przekształcenia 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 Mieszkańcy wykorzystali za to możliwości wynikające z ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym18. Artykuł 18 ust. 1 przewiduje, że „uwagi do projektu 

planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu”. Daje 

zatem możliwość każdej osobie wyrażenia swego zdania odnośnie do 

projektu zmiany planu. Taka osoba nie musi być mieszkańcem danej 

gminy, nie musi mieć obywatelstwa polskiego, może być 

obcokrajowcem, a nawet bezpaństwowcem, byleby korzystała z pełnej 

zdolności do czynności prawnych. Uwagi mogą składać również osoby 

prawne. Mieszkańcy wykorzystali nawet tę ostatnią opcję, gdyż 

zainteresowali akcją spółdzielnię mieszkaniową. 

                                                           
18 Dz.U. z 2022 r. poz. 503, ze zm. 
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 Trudność w skorzystaniu z prawa, o którym mowa w cytowanym 

artykule, pojawia się jednak na etapie formalnym – tzn. formy uwag. 

Istniało bowiem ryzyko, że Urząd Miasta odrzuci uwagi mieszkańców ze 

względów formalnych. Mieszkańcy poradzili sobie z wymogami 

określonymi przez Urząd Miasta tak, że do zgłaszania uwag wykorzystali 

będące w obiegu dawne formularze uwag. Zmodyfikowali je i łącznie 

przygotowali co najmniej osiem wersji formularzy od jednostronicowych 

ograniczających się wyłącznie do kwestii czysto planistycznych do 

bardzo rozbudowanych – pięciostronicowych, zawierających 28 uwag 

wraz z uzasadnieniem. Ilość uwag zmieniano w zależności od tego, ile 

mieściło się ich na jednej stronie wydruku. Pojawiły się więc formularze, 

gdzie było 5, 7, 18, 19, 26 i 28 uwag, które zawierały też odmienne 

uzasadnienia. 

Osoby uczestniczące w akcji, co było pewną trudnością, musiały 

zrozumieć, że nie tyle sam wniosek/druk/formularz jest „uwagą” w 

rozumieniu ustawowym, lecz muszą sformułować uwagę do projektu na 

druku przesłanym do Wydziału Planowania. Dlatego mieszkańcy 

nauczyli się, że muszą pisać tak, aby ich komunikat był jednoznaczny z 

punktu widzenia przepisów prawa. Na formularzu notowano na przykład: 

„Uwaga nr 1: Zakaz wprowadzania nowej zabudowy na działce (…)”. Do 

takiej uwagi dopisywano krótkie uzasadnienie z użyciem słowa 

„wnioskuję”, czyli w przypadku uwagi nr 1 z jednego z formularzy było 

to: „wnioskuję o uwzględnienie w projekcie zakazu wprowadzanie nowej 

zabudowy w zabytkowym parku, który powinien być parkiem 

ogólnodostępnym dla mieszkańców Osiedla Świt”. Dzięki temu każda 

uwaga miała tytuł oraz uzasadnienie i wniosek, a uwagi były 

numerowane. 

W trakcie akcji – gdy okazało się, że do organizatorów akcji 

docierają formularze podpisane przez dwie osoby – mieszkańcy 

opracowali instrukcję ich wypełniania oraz zadbali o zwrot błędnych 

formularzy nadawcom, załączając wyjaśnienie i prawidłowe druki, gdyż 

jeden wniosek mogła złożyć jedna osoba. Problemem były wnioski 

podpisane przez małżonków. Oprócz drogi papierowej przesyłano uwagi 

drogą elektroniczną. Na stronie internetowej zamieszczono szablon 

gotowy do wklejenia do treści maila. Do Wydziału Planowania 

przesyłane były również skany wniosków z uwagami. 

W efekcie wykorzystania tego jednego instrumentu ustawowego, 

który przybrał tak różne formy i tak różne treści do Wydziału Planowania 

dostarczono 1468 wniosków uwag. Uśredniając rozmaitość formularzy, 

nawet przyjmując, że uśredniony formularz zawierałby 18 uwag, dałoby 
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to 26 424 uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. Taki był efekt tej obywatelskiej akcji. 

 

Podsumowanie 

Na zakończenie warto zadać pytanie, czy omawianego konfliktu 

można było uniknąć? Można sądzić, że gdyby Wydział Planowania 

Urzędu Miasta Lublin oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków przed 

wyłożeniem projektu przedstawili w ramach konsultacji społecznych 

konkretne plany i wyjaśnienia, uzgodnili swoje stanowisko z Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska, objaśnili sprzeczności z ekofizjografią 

oraz Strefą Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, jak również 

uprzednimi zapewnieniami ze strony służb konserwatorskich, do sporu w 

takiej skali i o takiej „temperaturze” by nie doszło. Poza tym w dyskusji 

publicznej mieszkańcy wczuli się w rolę, którą powinny pełnić organy 

administracji (ochrony zabytków i przyrody) – czyli rzeczników interesu 

publicznego, a organy administracyjne były przez nich odbierane jako 

reprezentujące interes inwestora. Przeprowadzona akcja kosztowała 

mieszkańców wiele energii i czasu, była źródłem silnego stresu – gdyż 

wśród osób zaangażowanych było wiele osób w starszym wieku – oraz 

była kosztowna, ponieważ druk ulotek i formularzy finansowali oni z 

własnych funduszy. Koszt druku formularzy przekroczył pół tysiąca 

złotych. Mieszkańcy stracili również zaufanie do TVP3 Lublin, gdyż – 

ich zdaniem – prowadząca stronniczo podeszła do sprawy, powierzyła 

wiele czasu antenowego pełnomocnikowi inwestora, przedstawicielowi 

Wydziału Planowania oraz Konserwatorowi, nie pozwalając 

wypowiedzieć się mieszkańcom. Mieszkańcy, których wówczas 

wpuszczono na teren Parku, dostrzegli skalę ubytku drzewostanu, co 

zniechęciło ich do dialogu z pełnomocnikiem inwestora. Przegranym w 

konflikcie jest również inwestor, który nie zrealizował swoich zamierzeń. 

Pole do kompromisu pozostaje, gdyż otwartą jest sprawa utrzymania 

drzewostanu, dodatkowych nasadzeń, wykorzystania budynku dworu na 

działalność hotelarsko-gastronomiczną i otworzenia parku dla 

mieszkańców Lublina, jak i osób przyjezdnych. 
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siedzibą w Zamościu  

 

Epuap jako platforma komunikacji z obywatelem 

 

Epuap as a platform of communication with a citizen 

 
Streszczenie 

Rozwój technologii zmienia sposoby komunikowania się między administracją 

publiczną i obywatelami. Platforma epuap jest pełnoprawnym narzędziem w 

zakresie wymiany danych, informacji i dokumentów między społeczeństwem i 

instytucjami o charakterze publicznym. Uwzględnienie wymiaru 

bezpieczeństwa, ale również szybkości i zrozumiałości działania tej platformy 

umożliwia zwiększenie sprawności administracji publicznej. 

 

Słowa kluczowe: epuap, platforma, komunikacja, obywatel 

 

Summary 

Technological development changes the ways of communication between public 

administration and citizens. The epuap platform is a legitimate tool for the 

exchange of data, information and documents between citizens and public 

institutions. Taking into account the security dimension, but also the speed and 

comprehensibility of using the platform, epuap makes it possible to increase the 

efficiency of public administration. 

 

Keywords: epuap, platform, communication, citizen 

 

Współczesność jest wiekiem technologii, zaś dostęp do urządzeń 

elektronicznych jest z punktu widzenia społeczeństwa czymś naturalnym, 

standardowym. Z roku na rok rośnie również funkcjonalność internetu, 

który nie jest już tylko miejscem do komunikowania się osób fizycznych, 

przeglądania ofert konkretnych sklepów czy też wykonywania 

standardowych przelewów elektronicznych. Rozwijające się standardy 

bezpieczeństwa oraz coraz to szersze zastosowanie sieci pozwala na 

znaczne rozszerzenie użycia internetu. Coraz częściej wobec tego za jego 

pośrednictwem rozwiążemy trudności oraz sprawy, które niegdyś 

wymuszały wizytę w konkretnym urzędzie. Aspekt komunikacyjny stał 

się wobec tego jednym z kluczowych zadań administracji publicznej, 

która musiała w pewien sposób dopasować się do obowiązujących 

standardów elektronicznych. Sprawność oraz skuteczność jej organizacji 
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w XXI wieku w dużym stopniu zależy od tego, jak szeroki poziom 

funkcjonalności jest ona w stanie zapewnić społeczeństwu1.  

Administracja publiczna jest bezpośrednio związana z postulatem 

realizowania wszelkich zadań na różnych szczeblach funkcjonowania 

kraju. Jej głównym celem jest wspieranie obywatela z wykorzystaniem 

wszelkich możliwych narzędzi oraz instrumentów działania. Dzięki 

innowacyjnym, nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie technologii 

administracja publiczna ma współcześnie możliwość realizowania swoich 

zadań w sposób znacznie uproszczony, a co za tym idzie, również 

dynamiczny. Naprzeciw temu właśnie wyzwaniu wychodzi tak zwana e-

administracja, której główne zagadnienia oscylują wokół problematyki 

swoistego przeniesienia możliwie największej części usług w przestrzeń 

internetową. W Polsce funkcjonuje Elektroniczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej (Epuap). Jest to cyfrowe miejsce, za 

pośrednictwem którego obywatele mogą załatwiać różnorodne sprawy 

urzędowe bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem sieci globalnej2. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to 

rozbudowany informatyczny system umożliwiający instytucjom 

udostępnianie obywatelom kluczowych usług za pośrednictwem dostępu 

do punktów dostępowych sieci globalnej. Warto wspomnieć, iż jej 

powstanie było regulowane przez wiele różnorodnych ustaw (np. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne3; 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej4), rozporządzeń (np. 

w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy5) 

czy też programów i strategii (jak np. Strategia Informatyzacji 

Rzeczypospolitej Polskiej6).  

                                                           
1 P. Kokot-Stępień, L. Piersiała, Analiza funkcjonowania technologii 

informacyjnych w administracji publicznej, „Rocznik Szkoły Głównej 

Handlowej” nr 3, 2018, s. 91-98. 
2 A. Werenowska, Elektroniczna platforma usług administracji publicznej jako 

forma kontaktu z interesariuszami, „Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 527, 2018, s. 313-319. 
3 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. poz. 565 z późn. zm.). 
4 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). 
5 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie 

zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1626). 
6 Ministerstwo Cyfryzacji, Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej, 

Wyd. Ministerstwa Cyfryzacji, Warszawa 2013. 
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Zasadniczym celem wdrożenia tego systemu była koncentracja w 

jednym elektronicznym systemie bezpiecznego, jednolitego, spójnego 

oraz prawnie określonego kanału komunikacji elektronicznej. Mowa w 

tym momencie o udostępnieniu obywatelom kluczowych usług 

administracji publicznej, a także zapewnienie przedsiębiorcom oraz 

instytucjom państwowym natychmiastowego przebiegu danych oraz 

informacji. Komunikacja w tym momencie miała zapewnić przede 

wszystkim możliwość sprawnego wykonywania obowiązków 

administracyjnych, ale również szybkość, bezpieczeństwo oraz dynamikę 

spraw załatwianych przez obywatela. Kluczową zaletą tej platformy w 

odniesieniu do tradycyjnie pojmowanej administracji jest fakt, iż nie 

posiada ona jakichkolwiek godzin otwarcia czy zamknięcia. Oznacza to, 

iż obywatele mogą wymieniać dane przez 24 godziny na dobę co 

zapewnia najwyższą elastyczność oraz komfort wymiany informacji.  

W odniesieniu do zakresu komunikowanych danych należy 

skupić się na kluczowych funkcjach platformy, które mogą być 

realizowane zarówno przez urzędy jak i jednostkowych przedstawicieli 

społeczeństwa. Wśród nich wymienić należy:  

1) tworzenie oraz obsługiwanie wszelkich dokumentów elektronicznych 

w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo danych,  

2) przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej do urzędu,  

3) wymianę danych pomiędzy Elektroniczną Platformą Usług 

Administracji Publicznej oraz wszelkimi innymi systemami o charakterze 

teleinformatycznym,  

4) identyfikację użytkownika platformy, a także możliwość rozliczania 

ich działań względem wysyłanych dokumentów oraz danych,  

5) zapewnienie weryfikowalności podpisów elektronicznych,  

6) tworzenie wszelkich usług przynależnych do podmiotu publicznego,  

7) obsługiwanie płatności w formie elektronicznej,  

8) potwierdzenie profilu zaufanego Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej7.  

Z punktu widzenia bezpiecznego, efektywnego oraz przede 

wszystkim w pełni elektronicznego wymieniania danych i informacji 

kluczowy jest profil zaufany użytkownika. Dzięki niemu Elektroniczna 

Platforma Usług Administracji Publicznej może w sposób realny 

wspierać świadczenia usług publicznych za pośrednictwem internetu. 

Można wobec tego jednoznacznie wskazać, iż profil zaufany powinien 

być traktowany jako forma uwierzytelnienia użytkownika. Warto 

                                                           
7 K. Lorenz, Podpis zaufany w rozwoju e-administracji, „Studia Informatica 

Pomerania” nr 3, 2017, s. 25-38. 
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wskazać, iż alternatywą dla tego rozwiązania jest podpis elektroniczny. 

Ważnym jest jednak fakt, iż to ostatnie rozwiązanie wymaga ponoszenia 

przez użytkownika corocznych kosztów. Profil zaufany jest całkowicie 

bezpłatną formą uwierzytelnienia, z której może skorzystać zarówno 

jednostkowy obywatel jak i przedsiębiorstwo. Przypisany jest on do 

konkretnego numeru PESEL człowieka (a więc również do nazwiska oraz 

daty urodzenia), stąd też nie ma żadnej możliwości, aby profile te były 

chociażby zdublowane. Warto wspomnieć w tym momencie, iż 

najczęściej użytkownicy e-administracji profil ten zakładają przy użyciu 

elektronicznego rachunku oszczędnościowego. Taka sytuacja sprawia, iż 

posiadanie profilu zaufanego jest niezwykle proste, zaś jego obsługa 

intuicyjna. Należy również zaznaczyć, iż profil ten umożliwia 

potwierdzenie tożsamości w kontaktach z elektroniczną administracją, ale 

również podpisywanie różnych dokumentów. Profil zaufany w 

Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ważny jest 

przez okres 3 lat od momentu założenia, zaś po upływie tego okresu 

można przedłużyć jego ważność8.  

W zakresie komunikacji Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej profil zaufany pozwala przede wszystkim na 

sprawne składanie wniosków zawierających cenne dane oraz kluczowe 

informacje w zakresie funkcjonowania człowieka w aktualnej przestrzeni 

legislacyjnej. Za jego pomocą, po potwierdzeniu kodek autoryzacyjnym 

wysłanym na podany wcześniej numer telefonu, każdy użytkownik tej 

elektronicznej platformy może:  

1) podpisywać wnioski dotyczące otrzymania zaświadczenia o tym, iż 

dany człowiek nie zalega w opłacaniu składek Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych,  

2) zgłosić, a także wyrejestrować konkretnego ubezpieczonego z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych,  

3) sprawdzić aktualną stawkę składki Zakładu Ubezpieczeń 

Zdrowotnych, a także zweryfikować saldo,  

4) zgłosić zmianę formy opodatkowania prowadzonej przez obywatela 

działalności gospodarczej,  

5) podpisywać oraz składać deklaracje podatkowe (np. PIT-OP, PIT-37, 

PIT-38 oraz JPK_VAT),  

6) zarejestrować w niej kasę fiskalną,  

7) złożyć wniosek dotyczący zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,  

8) logować się do Internetowego Konta Pacjenta,  

9) zgłosić utratę dowodu osobistego lub innego dokumentu wrażliwego,  

                                                           
8 Tamże, s. 39. 
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10) kontaktować się z urzędami pracy,  

11) pobrać zaświadczenie o niekaralności,  

12) wnioskować o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia9.  

Wymieniony wyżej zakres spraw urzędowych, które człowiek 

jest w stanie załatwić przy użyciu profilu zaufanego jest spory. Raz 

jeszcze należy podkreślić komfort ewentualnego korzystania z tej formy 

weryfikacji własnej osoby. Należy jednak wyraźnie wskazać, iż na nieco 

szersze możliwości pozwala posiadanie podpisu elektronicznego. Dzięki 

niemu możliwe jest założenie przez Elektroniczną Platformę Usług 

Administracji Publicznej działalności gospodarczej czy też złożenie e-

deklaracji podatkowych. Warto również wskazać, iż to właśnie ta forma 

uwierzytelniania człowieka umożliwia załatwienie przez niego wszelkich 

spraw urzędowych, które są w danym momencie przypisane do profilu 

zaufanego. Należy wobec tego wskazać, że ewentualna chęć skorzystania 

z pełni funkcjonalności e-administracji wymaga inwestycji 

finansowych10.  

Intuicyjność Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej jest niezwykle wysoka. Już na stronie początkowej obywatel 

widzi „Katalog Spraw”, w którym istnieją jednoznaczne, precyzyjnie 

nazwane strefy wraz z odnośnikami do najczęściej załatwianych spraw w 

danej dziedzinie. Sprawy te faktycznie dotyczą: dziecka (jednorazowa 

zapomoga finansowa, zgłoszenie urodzenia dziecka), odpisów akt stanu 

cywilnego, zameldowania, spraw obywatelskich, najnowszych usług 

centralnych, pracy oraz zatrudnienia, przedsiębiorczości, edukacji, 

podatków, zdrowia, zabezpieczeń społecznych, prawa i sądownictw, 

egzekucji, motoryzacji i transportu, budownictwa, ochrony środowiska, 

rolnictwa, geodezji i kartografii, kultury oraz sportu, bezpieczeństwa 

narodowego, statystyk czy też dofinansowań z funduszy Unii 

Europejskiej. Warto jednak wskazać, iż każdej kategorii towarzyszy 

piktogram, który realnie ułatwia zachowanie najwyższego poziomu 

dynamiki przesyłanych informacji oraz danych pomiędzy obywatelem a 

konkretnym urzędem. Warto nadmienić, iż za pośrednictwem tej jednej 

platformy człowiek kontaktuje się wobec tego z różnymi urzędami, co w 

dużym stopniu ułatwia manewrowanie po platformie oraz realizację 

spraw obywatelskich. Bardzo ważnym aspektem katalogu spraw jest 

również fakt, iż wybranie konkretnej z nich kieruje obywatela do 

wypełniania udostępnionego gotowego formularza związanego z danym 

                                                           
9 A. Werenowska, dz. cyt., s. 314-315. 
10 P. Kokot-Stępień, L. Piersiała, dz. cyt., s. 95-98. 
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zagadnieniem. Osoba chcąca załatwić sprawę drogą elektroniczną 

korzysta wobec tego z gotowego rozwiązania, który uwzględnia aktualny 

wzór formularza, a także zapewnia zgodność podawanych informacji z 

zapotrzebowaniem na nie urzędu11.  

Warto wspomnieć, iż posiadanie profilu zaufanego na 

Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej umożliwia 

także przesyłanie dokumentów pomiędzy obywatelem a urzędami czy też 

konkretnymi ministerstwami. Najczęściej w tym celu wymagane jest 

również użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Warto 

wspomnieć, iż wszelkie dokumenty tego typu powinny spełniać 

określone wymogi co do formatowania. Nie stanowią one jednak 

problemu z uwagi na fakt, iż uwzględniają wszelkie najpopularniejsze 

zapisy plików. Stąd też użytkownicy mogą wysyłać za pomocą skrzynki 

podawczej dokumenty w formacie: doc, docx, pdf, xls, rtf, txt, pdf, jpg 

czy też ZIP. Oznacza to, iż realnie komunikacja z poszczególnymi 

instytucjami publicznymi może przebiegać nie tylko na podstawie 

dokumentów w tradycyjnej, pisemnej formie, ale również za pomocą 

skanów innych dokumentów, grafik, zdjęć czy też formularzy 

matematycznych. Taka sytuacja zapewnia pełny komfort w zakresie 

wyboru optymalnej formy komunikacji, ale również umożliwia 

załatwienie sprawy w najbardziej dogodny z punktu widzenia obywatela 

oraz urzędu czy też ministerstwa sposób. Skrzynka podawcza umożliwia 

również wysyłanie zapytań do urzędów, które z pewnością ułatwiają 

ostateczne załatwianie spraw, a także wyjaśniają wszelkie wątpliwości 

obywatela w odniesieniu do nich12.  

Badania przeprowadzone przez Agnieszkę Werenowską 

wykazały, iż uwzględnienie Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej w zakresie wymiany informacji z urzędami 

publicznymi przynosi szereg różnorodnych korzyści. Umożliwia przede 

wszystkim oszczędzenie sporej ilości czasu czy też zniwelowanie 

kosztów, które obywatel musiałby ponieść zwalniając się z pracy czy też 

dojeżdżając do danego urzędu w przypadku tradycyjnej formy 

załatwiania sprawy. Warto także wspomnieć, iż człowiek korzystający z 

elektronicznej platformy nie musi czekać w kolejce, co z pewnością 

również wzmacnia korzyści korzystania z Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej. Istotnymi barierami w komunikacji oraz 

praktycznymi przeszkodami okazują się z kolei przerwy techniczne, brak 

                                                           
11 https://epuap.gov.pl [data dostępu: 30.03.2022 r.] 
12 https://epuap.gov.pl [data dostępu: 30.03.2022 r.] 
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zaufania do poziomu bezpieczeństwa czy też obawa przed ewentualnym 

niezałatwieniem sprawy z powodów niezależnych od obywatela13.  

Podsumowując wszelkie rozważania na temat komunikacji 

obywatela z urzędami za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej należy wskazać, iż związana jest ona ze 

stopniowym odejściem od tradycyjnego, ręcznego wypełniania wszelkich 

dokumentów. Platforma ta stała się pełnoprawnym narzędziem w 

odniesieniu do wymiany danych, informacji oraz dokumentów pomiędzy 

społeczeństwem a instytucjami o charakterze publicznym. Z roku na rok 

atrakcyjność oraz funkcjonalność tej platformy rośnie. Jeszcze kilka lat 

temu faktycznie umożliwiała jedynie jednostronne przekazywanie danych 

przez obywatela do urzędu. Współcześnie jednak zakłada wymianę 

informacje za pośrednictwem skrzynki podawczej czy też daje możliwość 

weryfikacji danych kontaktowych konkretnych urzędów lub ministerstw. 

W odniesieniu do stale postępującego rozwoju cyfrowego oraz 

technologicznego należy przypuszczać, iż w kolejnych latach 

funkcjonalność Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

będzie tylko rosła. Taki stan rzeczy z pewnością umożliwi również 

jeszcze sprawniejszą komunikację między obywatelem a urzędnikami. 
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Zadawanie odpowiednich pytań a jakość administracji publicznej 

 

Asking right questions and quality of public administration 

 
Streszczenie 

Poszukiwanie wiedzy odbywa się w związku z uświadamianiem sobie jej 

braków, a środkiem do jej zdobycia często jest zadawanie pytań. Pojęcie 

„odpowiedni” należy do zwrotów niedookreślonych, a znalezienie odpowiednich 

pytań jest związane z opanowaniem sztuki dobrego administrowania. Do 

zagadnienia zadawania odpowiednich pytań można podejść w sposób formalny, 

lub mniej formalny. Często oba sposoby uzupełniają się, a komunikacja 

wewnątrz administracji i między klientem administracji i administracją 

wykorzystuje oba podejścia. 

 

Słowa kluczowe: pytania, administracja publiczna, dobra administracja, 

komunikacja 

 

Summary 

The search for knowledge takes place in connection with the awareness of its 

deficiencies, and the means of obtaining it is often by asking questions. The term 

„appropriate” belongs to vaguely defined phrases, and finding the right questions 

is related to mastering the art of good administration. Asking the right questions 

can be approached formally or less formally. Often, both methods complement 

each other, and communication within the administration and between the client 

of the administration and the administration uses both approaches. 

 

Keywords: questions, public administration, good administration, 

Communications 

 

W języku polskim pytania najczęściej zaczynają się od takich 

słów, jak „czy”, „dlaczego” oraz wielu innych, bardziej szczegółowych, 

takich jak „kiedy”, „jak”, „kto”1. Pierwszy typ pytań, które dotyczy 

rozstrzygnięć, zwykle oczekuje odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej, 

czyli odpowiednio „tak”, lub „nie”. W kontekście działania administracji, 

akt administracyjny wydaje się być takim typem odpowiedzi, np. 

przyznającej określone uprawnienie lub tego uprawnienia nie 

                                                           
1 A. Jonkisz, Pytania i odpowiedzi ujęcie teoriomnogościowe, Wydawnictwo 

Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020, s. 23, 29, 33. 
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przyznającej, chociaż oczywiście można dostrzegać w tym kontekście 

dużo większy stopień skomplikowania. Jednakże takie uproszczone 

podejście do aktów administracyjnych w wielu wypadkach może być 

obrazowym wyjaśnieniem, w jaki sposób załatwiane są sprawy. Na 

określone pytanie klienta administracji udzielona jest odpowiedź, 

twierdząca lub przecząca. Zdając sobie sprawę z ogromnego 

uproszczenia w takim podejściu do działań administracji, możemy 

zastanowić się nad kolejnymi typami pytań i ich metaforycznym 

zastosowaniem w kontekście działań administracji. Pytania szczegółowe, 

dotyczące czasu, sposobu czy innych podobnych kwestii, mogą być 

związane z przepływem informacji w ramach administracji, chociaż 

mogą także być dodatkowo zadawane w kontekście przygotowania się 

klienta do zadania pytania o możliwość załatwienia przez administrację 

danej sprawy. Natomiast pytanie „dlaczego”, z jednej strony może być 

postrzegane jako zagadnienie filozoficzne, interesujące głównie naukę, a 

jednak to pytanie może mieć wielkie znaczenie w kontekście 

interpretacji, czy to interpretacji przepisów, czy działań klienta 

administracji. 

Zarówno szkoły, jak administracja publiczna, zwykle są 

krytykowane. Istnieją określone podobieństwa między ocenianiem 

systemu szkolnictwa a ocenianiem administracji publicznej. W zależności 

od perspektywy, czy od wybranego nurtu teoretycznego, idealny model 

czy to szkoły, czy administracji, może być różny2. Reformy obejmujące 

szkolnictwo lub administrację mogą być związane z pytaniami o potrzeby 

klientów, bądź też o interes państwa. W wielu wypadkach przy 

reformowaniu szkolnictwa i administracji duże znaczenie mają kwestie 

finansowe. Również oceny strony finansowej reform mogą być 

subiektywne, wiążąc się z pytaniem „ile to będzie nas kosztować?”, przy 

czym pojęcie „nas” może tu obejmować władzę, nauczycieli czy inną 

grupę lub podmiot. Wydaje się, że duże znaczenie dla ocen reform, jak 

też ocen aktualnego stanu rzeczy w edukacji i w administracji publicznej, 

ma kryterium dobra ogółu, jednakże to kryterium okazuje się także być 

różnie postrzegane przez reprezentantów wybranych poglądów 

politycznych czy gospodarczych. 

Pytania nie tylko związane są z ocenami kwestii ogólnych, ale 

także dotyczą codziennego działania administracji. Udostępnianie 

informacji publicznej, ale także składanie zeznań podatkowych czy 

                                                           
2 A. Soroka-Fedorczuk, Dobra szkoła – ujęcie teoretyczne, [w:] D. Waloszek 

(red.), Pytania o edukację, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, s. 71. 
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komunikacja między funkcjonariuszem służb mundurowych a jednostką 

często obejmują zadawanie określonych pytań. Pytania zadają zarówno 

klienci, jak administracja. W przypadku braku dostępu do informacji np. 

o sposobach załatwiania sprawy danego typu w urzędzie – co może 

wiązać się z brakiem umiejętności znalezienia tej informacji przez 

klienta, lub z brakiem dzielenia się informacjami przez administrację – 

możemy mieć do czynienia z pytaniem jednych klientów administracji 

przez drugich o sposób załatwiania takich spraw. Z drugiej strony nie 

tylko proces uczenia się urzędnika jak działać w danych sprawach, ale 

także działania w ramach załatwiania konkretnej sprawy, mogą wymagać 

zadawania pytań i udzielania odpowiedzi pomiędzy urzędnikami. 

Nieformalne konsultacje, nawet jeśli nie są wiążące, mają duży wpływ na 

codzienną działalność administracji i na sposoby kontaktowania się 

klientów administracji z administracją. Powtarzające się pytania mogą 

dać rezultat w postaci znużenia, ale mogą też umożliwić sprawne na nie 

odpowiadanie, a nawet przewidywanie, że takie pytania będą zadawane w 

przyszłości i np. przygotowywanie „często zadawanych pytań”, 

dostępnych dla potencjalnych klientów administracji. 

Mówiąc w pewnym uproszczeniu, kiedy w badaniach nad 

administracją zapytamy „kto”, mamy do czynienia z ustrojowym prawem 

administracyjnym, „jak” – z procedurą, a „co” – z materialnym prawem 

administracyjnym. Ale jeśli zapytamy „po co?”, mamy do czynienia z 

bardziej filozoficznym podejściem. Jeśli jednak pytanie „po co” pojawia 

się w kontekście działalności administracji, możemy wyczytać z niego 

krytykę i sugestię bezcelowości określonych działań czy też określonego 

sposobu działania. Zarówno odpowiednio zrozumiałe tłumaczenie 

działań, choćby w postaci uzasadnienia decyzji, jak i szerzej rozumiana 

edukacja społeczeństwa, są potrzebne aby pytanie „po co” nie było tylko 

krytyką, ale okazją do znajdowania sensu. Przekonanie o słuszności 

danych działań administracji publicznej powinno opierać się na 

dostrzeganiu różnych punktów widzenia, jednakże nie zawsze jest 

możliwe uniknięcie określonego stopnia subiektywizmu. Różne 

uzasadnienia działań – czy to administracji, czy klientów administracji – 

mogą obejmować zarówno kwestie formalne, związane z 

obowiązywaniem danej normy, jak też z uznawaniem takiej normy za 

słuszną. 

Można zaobserwować podobieństwo między początkującym 

pracownikiem administracji a klientem administracji. Początkowy 

entuzjazm i dobre nastawienie mogą być podtrzymane, albo zgaszone 

przez nieuprzejme odpowiedzi. Uprzejme i życzliwe wskazywanie 

błędów, poparte szkoleniami, powinno być wspierane możliwością 
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zadawania pytań. W relacjach wewnątrz administracji między wersami 

pojawia się pytanie „czy dobrze?” podwładny patrzy w oczy szefa 

właśnie z takim zapytaniem, szef rozdzielając zadania też się zastanawia 

„czy ta osoba dobrze to zrobi”, a potem „czy dobrze zrobiła”.  

 Dla jakości administracji ważna jest zrozumiałość pytań, ale 

istotne jest także dbanie o kulturę komunikacji. Kultura wiąże się z 

samokontrolą. Władza wpływa na sposoby zadawania pytań i na 

możliwość uchylania się od odpowiedzi3. Uchylanie się od odpowiedzi, 

ale także informowanie o działaniach administracji, odnosi się oczywiście 

nie tylko do relacji wewnątrz administracji, ale jak najbardziej dotyczy 

także komunikacji administracji z otoczeniem. Niekiedy mamy do 

czynienia wręcz z rytuałami związanymi z konferencjami prasowymi czy 

z udzielaniem wywiadów, a sposób udzielania odpowiedzi może 

wpływać na postawy wobec administracji4. 

W przypadku działania niezgodnego z normami, możliwe jest 

zadawanie pytań o motywy działania jednostki, albo upewnienie się, czy 

wystarczająco starała się zdobyć potrzebne informacje przed podjęciem 

działań. Bezpośrednia pomoc może być wystarczająca wobec klienta 

administracji, chcącej załatwić sprawę, ale w przypadku urzędnika, 

mającego zamiar załatwiać wiele podobnych spraw, wskazane jest 

zadawanie sobie pytań przez kierownika, jakie szkolenia będą przydatne 

dla danego pracownika. Jeśli pojawia się zbyt wiele pytań, może to 

sparaliżować działania (czy to np. podmiotu kontrolowanego, czy kogoś, 

kto chce załatwiać sprawy), ale w przypadku początkującego pracownika 

uczenie się jak najbardziej powinno być związane z możliwością 

zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, pełnych treści, w sposób 

charakteryzujący się wyrozumiałością, ale zachęcający do podnoszenia 

umiejętności. 

Jeśli na administrację spojrzeć jako na system, to dostrzec należy 

typowe procesy, zachodzące w ramach systemów, takie jak uodparnianie 

się na wpływy zewnętrzne i redukowaniu nieprzewidywalności5. 

Administracja wytwarza własny język, a wiele rzeczy, niejasnych dla 

osoby postronnej, jest oczywistych dla osoby pracującej w aparacie 

administracyjnym. Takie zjawiska niekoniecznie muszą obejmować całej 

                                                           
3 S. Wiertlewski, Pytania bez odpowiedzi – Pytania jako pośrednie akty mowy, 

Instytut Lingwistyki UAM, Zakład Metodologii Lingwistyki, Poznań 1995, s. 

82. 
4 J. Bloch, Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy, 

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 23. 
5 I. Bukraba-Rylska, Socjologia – Pytania podstawowe, PWN, Warszawa 2021, 

s. 312. 
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administracji, czy umożliwiać komunikację administracji publicznej 

działającej w różnych krajach, ale z pewnością określone sposoby 

komunikacji zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych istnieją w ramach 

administracji zajmującej się poszczególnymi dziedzinami w danym kraju 

i w danym okresie. Jednakże specyfika pracy administracji – wynikająca 

z metod działania, ale także z korzystania z określonych wspólnych 

punktów odniesienia – choćby takich, jak tradycje prawa rzymskiego czy 

rozmaite karty praw, oddziałujące na szereg państw – wpływają na 

istnienie wielu podobieństw między administracją publiczną w różnych 

krajach. 

Zadawanie pytań w tym kontekście może być związane z 

poszukiwaniem jak najlepszych sposobów działania, które to 

poszukiwanie może polegać na dążeniu do działania w sposób 

wyznaczony przez normy, obowiązujące czy to tylko w danym kraju, czy 

np. w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo, poszukiwanie najlepszego 

sposobu działania może wiązać się ze zdobywaniem wiedzy i 

umiejętności na temat dostępnych technologii czy sposobów skutecznego 

działania. Skuteczność działania administracji (jak również szereg 

zagadnień pokrewnych) analizowana jest przez naukę administracji, 

nawiązującą do prakseologii. Skuteczność ta może wynikać z 

indywidualnego wyszkolenia pracownika, z jakości administracji, ale 

także z relacji administracji z otoczeniem i z realiów dotyczących samego 

otoczenia. Widać zatem, że jakość administracji jest tylko jednym z 

elementów związanych z zapewnieniem skuteczności jej działań. 

Czynniki takie, jak komunikacja z otoczeniem administracji czy 

nastawienie otoczenia administracji wobec administracji, mają ścisły 

związek z tematyką zadawania szeroko rozumianych pytań, czyli z 

przepływem informacji, wyjaśnianiem niejasnych kwestii czy z 

kwestiami związanymi z kontrolą. 

Kontrola może być postrzegana jako zadawanie pytań 

dotyczących zgodności rzeczywistości ze stanem oczekiwanym. O ile 

psychologia i wiele nurtów filozoficznych i religijnych skłaniają nas to 

ograniczania czy wręcz do pozbywania się oczekiwań, o tyle oczekiwania 

stawiane przez przepisy prawa, czy też przez prawodawcę przy pomocy 

przepisów prawa, wiążą się z procesami rządzenia i z koniecznością 

polegania członków społeczeństwa na sobie nawzajem. Jednakże jeśli 

zastąpimy pojęcie stanu oczekiwanego pojęciem stanu docelowego, 

skupimy się bardziej na kwestiach skuteczności i celowości. Stan 

docelowy może być w tym kontekście widziany w kontekście 

przestrzegania przepisów, albo doboru odpowiednich działań. Jeśli 

byśmy poszukiwali pytań, zadawanych poprzez prowadzenie kontroli, 
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przykładowo możemy dojść do wniosku, że są to pytania w stylu „Czy 

działasz dobrze?”, lub „Czy jesteście przydatni?”. Takie bezduszne 

pytania niekiedy są konieczne dla przetrwania państwa, a władza nie jest 

w stanie pozbawić się uprawnienia do kontrolowania. Z drugiej strony 

mechanizmy podziału władzy mogą zwiększyć prawdopodobieństwo 

prowadzenia kontroli w celu zapewnienia dobra ogółu, a nie tylko dbanie 

o dobro władzy. 

Człowiek nie zawsze chce prezentować własne poglądy czy 

chęci, a zachowania konformistyczne, polegające na naśladowaniu 

zachowania większości, mogą ujawniać się m.in. w postaci odpowiadania 

na pytania w sposób zgodny z oczekiwaniami władzy lub otoczenia6. 

Administracja z jednej strony musi uwzględniać takie tendencje, a z 

drugiej może, kierując się chęcią zdobycia realnej wiedzy – czy to 

zapewniać brak negatywnych konsekwencji w przypadku ujawnienia 

informacji o nieprawidłowościach, i wspólne dążenie do rozwiązywania 

problemów, czy to polegać bardziej na informacjach zdobywanych przez 

wyspecjalizowane podmioty. Ograniczanie tendencji autorytarnych z 

pewnością wiąże się z koniecznością rzeczywistego przepływu informacji 

– w tym z możliwością pozbawionego strachu zadawania pytań władzy 

przez obywateli. 

Na poziomie ustrojowym, zadawanie pytań jest bezsprzecznie 

związane z kształtem i celami administracji. Nie tylko teoretyk, ale 

również polityk, mający wpływ na decyzje podejmowane w zakresie 

reformowania administracji, z pewnością kieruje się odpowiedziami na 

pytania związane z tym, jaka administracja powinna być, i czemu 

powinna służyć. Samo pojęcie powinności w tym kontekście może być 

bardziej lub mniej subiektywnie oceniane, stąd niezaangażowany 

emocjonalnie analityk może bardziej dostrzegać konieczności związane 

ze skutecznością lub z budżetem, ale polityk, pragnący osiągać cele 

własne lub własnej partii, związane z daną ideologią, pojęcie powinności 

może bardziej wykorzystywać przy narzucaniu własnej wizji świata. 

Służebna rola w tym kontekście niekoniecznie musi być odnoszona do 

ogółu, zatem dla polityka pragnącego osiągać tylko własne – służące 

jedynie jemu – cele, służebność staje się odnosić do posłuszeństwa i 

skuteczności. Dla większości obywateli służebność administracji łączy 

się z powinnością uwzględniania różnych interesów, najczęściej jednak 

zauważane są w tym kontekście interesy własne, czy też własnej grupy. 

Stąd różnica między politykiem posiadającym władzę a obywatelem, 

                                                           
6 W. Łukaszewski, Wielkie pytania psychologii, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Sopot 2011, s. 51. 
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pragnącym, aby administracja nie przeszkadzała w życiu, odnosi się do 

oczekiwań. Oczekiwania, krytykowane przez wiele systemów religijnych 

i filozoficznych, prowadzą nie tylko do rozczarowań, ale też do gniewu i 

nienawiści. Przewidywania z drugiej strony mogą być bardziej lub mniej 

realistyczne. Dla istnienia realistycznych przewidywań pomocne jest 

zadawanie pytań o własny sposób dostrzegania rzeczywistości, ale 

również – jeśli chodzi o jakość administracji – o zasoby i zadania 

administracji. Zasoby – obejmujące nie tylko kapitał ludzki i społeczny 

administracji, w tym zarówno edukację urzędników, jak też atmosferę 

pracy w administracji – ale także związane z pieniędzmi, sprzętem i 

możliwościami korzystania z otoczenia administracji (rozumianego np. 

jako przyjazne przepisy), mają duży wpływ na skuteczność administracji 

w wykonywaniu jej zadań. Pytaniem, które w tym kontekście się pojawia, 

jest zatem pytanie o to, czy zasoby dostępne dla administracji są 

wystarczające. Oczywiście często pojawiają się zarzuty o marnowanie 

zasobów w ramach sfery publicznej, i faktycznie ta sfera tworzy 

tendencje do zapominania o oszczędności czy wręcz o dobru publicznym. 

Jednakże tu należy zadawać pytanie, czy odpowiedzią na takie problemy 

jest ograniczenie dostępnych dla administracji publicznej zasobów, czy 

też dbanie o poziom etyczności działań administracji. Poziom ten jest w 

części związany z szeroko rozumianą kontrolą – zarówno obejmującą 

formalne instytucje sprawdzania działań administracji, jak też dotyczącą 

sfery wewnętrznej jednostki, i jej powołania, misji i moralności – a w 

części z dostosowaniem administracji do całości społeczeństwa. 

Administracja w niektórych kwestiach powinna wyprzedzać tendencje 

społeczne, ale zwykle jest odzwierciedleniem trendów i zachowań 

dominujących w życiu społecznym. Ciągła krytyka, skierowana wobec 

administracji, może być związana z brakiem pytań o własne postawy 

osób krytykujących.  

Zadawanie pytań może być postrzegane jako istotna część 

oceniania i reformowania administracji, wiążąc się jednakże nie tylko z 

zadawaniem pytań wobec administracji przez jej klientów. Formy skarg i 

wniosków, ale także oceny dotyczące administracji, pojawiające się w 

mediach czy w ocenach klientów, przedstawicieli przemysłu czy nauki, 

mogą prowadzić do zadawania sobie pytań przez administrację i przez 

decydentów, mających wpływ na zmiany w zakresie organizacji 

administracji.  

O ile brak pytań, czy brak możliwości zadawania pytań, należy 

oceniać negatywnie, o tyle zauważyć należy, że zadawanie zbyt wielu 

pytań może prowadzić nie tylko do paraliżu działań części administracji, 

jak choćby w przypadkach zasypywania administracji przez żądania 
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dostępu do informacji publicznej, powodujące niekiedy delegowanie 

pracowników do odpowiadania na takie – często niepotrzebne z punktu 

widzenia dobra ogółu – pytania. Wątpliwości, rodzące się jako wynik 

otrzymywania czy uświadamiania sobie istnienia określonych pytań, 

mogą być bardzo inspirujące naukowo, jak również mogą prowadzić do 

polepszania kontaktów między administracją i jej otoczeniem, jednakże 

nadmiar pytań może ograniczać pewność działania administracji. 

Konieczna jest odpowiednia proporcja między działaniami bez wahania, i 

dopuszczaniem zadawania pytań. Zdolność do odpowiadania na pytania 

świadczy nie tylko o sprawnych działaniach z zakresu public relations, 

ale może być również przejawem uświadamiania sobie podstaw działań, 

podejmowanych przez administrację. 
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Maciej Błażewski – Czytanie norm 

 

- Na ile norm technicznych trzeba się uczyć?  

Normy techniczne są szczególnego rodzaju normami, których 

stosowania umożliwia najbardziej efektywne osiągnięcie celu ich 

adresata. Są one jedynie częściowo włączone do porządku prawnego, 

albo za pomocą ich inkorporacji, albo za pomocą przepisów 

odsyłających. Normy techniczne są oparte m. in. na aktualnej wiedzy o 

prawach przyrody. Wiedza ta w sposób ciągły ulega poszerzeniu. Z tego 

względu cechą norm technicznych jest ich zmienność. Normy techniczne 

odnoszą się do szerokiego obszaru aktywności człowieka. Kolejną cechą 

norm technicznych jest zatem ich zróżnicowanie.  

Nie ma potrzeby aby prawnik uczył się norm technicznych. 

Prawnik powinien nabyć jedynie umiejętność określenia, czy określona 

norma techniczna jest częścią porządku prawnego, a w rezultacie, czy 

prawodawca nadał jej cechę obligatoryjności. Znajomość norm 

technicznych powinni posiadać praktycy, którzy są ich adresatami.  

Dla naukowca zajmującego się badaniem prawa, istotny jest nie 

tylko sposób ich włączenia do porządku prawnego, ale także sposób ich 

przyjęcia przez organizacje normalizujące. Normy techniczne z zasady 

mają charakter pozasystemowy. Są przyjmowane prze organizacje 

normalizujące, w procedurze, na którą państwo nie ma wpływu lub ma 

bardzo ograniczony wpływ. Badanie trybu przyjęcia norm technicznych 

pozwala na określenie, czy tryb ten umożliwia odzwierciedlenie aktualnej 

wiedzy o prawach przyrody, na których podstawie normy te powinny być 

przyjmowane.  

 

- Czy prawo administracyjne jest wystarczające do poznania prawa 

budowlanego ?  

Z perspektywy prawnej, proces budowlany obejmuje dwie 

płaszczyzny: publiczno-prawną oraz prywatno-prawną. Poznanie każdej z 

tych płaszczyzn jest niezbędne do zrozumienia prawnych aspektów 

procesu budowlanego. Płaszczyzna publiczno-prawna jest regulowana m. 

in. przez normy prawa administracyjnego, natomiast płaszczyznę 

prywatno-prawną kształtują głównie normy prawa cywilnego. Poznanie 

procesu budowlanego jedynie z perspektywy prawa administracyjnego 

jest zatem niewystarczające. Celem tych przepisów jest w szczególności 

ochrona interesu publicznego. W sposób nieznaczny dotyczą one ochrony 

interesów uczestników procesu budowlanego, którzy inicjują oraz 

realizują znaczącą część działań w ramach tego procesu. Pełne 
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zrozumienie problematyki procesu budowlanego wymaga zatem 

poznania obu jego płaszczyzn.  

 

- Jak państwo uczy się wykorzystywać nowe technologie do 

wykonywania swoich zadań? 

Nowe technologie komunikacyjne są stosowane w administracji 

publicznej w coraz szerszym zakresie od kilkudziesięciu lat. Nowe 

technologie umożliwiają wykonaniu zadań publicznych w sposób 

bardziej efektywny. Jednakże stosowanie nowych technologii przez 

administrację publiczną jest wtórne względem ich stosowania przez 

podmioty sektora prywatnego. Administracja publiczna wdraża jedynie te 

technologie, które już zostały upowszechnione przez inne podmioty, i to 

w ograniczonym zakresie. Prawodawca dopuszczając wdrożenie nowej 

technologii nie podejmuje ryzyka wdrożenia technologii nieznanej 

sektorowi prywatnemu ze względu obawę przed ryzkiem stworzenia 

narzędzi technicznych, które mogłyby się okazać nieskuteczne względem 

wykonywanego zadania publicznego. Postawa prawodawcy cechuje się 

zatem znaczącym zakresem ostrożności. Ze względu na taką postawę 

prawodawcy, administracja publiczna uczy się wykorzystywać nowe 

technologie w oparciu na doświadczenie innych, a nie na swoich błędach. 

Negatywnymi konsekwencjami tej postawy jest relatywnie niski poziom 

wdrażania nowych technologii względem narzędzi stosowanych przez 

podmioty sektora prywatnego. Ze względu na tę postawę, administracja 

publiczna nie tworzy bodźców dla powstawania rzeczywistych innowacji 

w sferze nowych technologii.  

 

- W jaki sposób technologie informacyjne zmieniają możliwość 

wzajemnego poznania się przez administrację i obywatela? 
Technologie informacyjne stwarzają nieznane wcześniej 

możliwości zbierania informacji dotyczących relacji obywatela i 

administracji publicznej. Poznanie tych informacji pozwala na określenie 

nieprawidłowości w komunikacji, jak również sposobu wykonania 

zadania publicznego. Nowe technologie informacyjne umożliwiają 

głównie administracji publicznej poznanie samej siebie, jak również 

poznanie relacji z obywatelami. Technologie te umożliwiają administracji 

publicznej bardziej efektywne przekazywanie informacji obywatelom, 

np. za pomocą alertów RCB, lub rejestrów publicznych zawierających 

zbiorcze dane publiczne. Dzięki tym technologiom, obywatelowi jest 

łatwiej uzyskać informacje potrzebne dla ustalenia swojej sytuacji 

prawnej.  
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- Co daje czytanie reportaży?  

Czytanie książkowych reportaży jest dla mnie odskocznią od 

pracy dydaktycznej oraz pracy naukowej. Jednocześnie lektura reportaży 

jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale umożliwia mi poznanie 

nowej perspektywy otaczającego świata, poprzez poznanie potrzeb, 

problemów i nadziei osób, z różnych części globu. Na polskim rynku 

wydawniczym jest aktualnie dostępnych szeroki zakres reportaży 

wydanych w formie książkowej. Taki szeroki ich wybór jest możliwy 

dzięki powstaniu Polskiej Szkoły Reportażu, jak również 

upowszechnienie przetłumaczonych reportaży zagranicznych autorów. 

Dzięki temu, zarówno polskie, jak i dostępne zagraniczne reportaże są 

napisane na bardzo wysokim poziomie. Lektura reportaży uzmysłowiła 

mi powtarzalność zjawisk społecznych, w sposób niezależny od 

lokalnego kolorytu. Powtarzalność ta odnosi się głównie do ruchów walki 

o prawa obywatelskie, jak również problematyk wykluczenia 

społecznego.  
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Jolanta Behr – Niematerialna wiedza 

 

- Co ludzie wiedzą o gminie? 
Wiedzą, że jest to podmiot publiczny, który znajduje się najbliżej 

nich i ich potrzeb, na które może na bieżąco reagować. W odróżnieniu od 

administracji usytuowanej na wyższych szczeblach i poziomach, 

mieszkańcy mają tutaj poczucie realnej sprawczości. Wybierają 

piastunów organów gminy, którzy zarządzają ich sprawami. Mogą też 

wyrażać swoją opinię na różny temat i w różnych formach (np. w formie 

konsultacji społecznych i referendów). Mogą ponadto decydować o 

przeznaczeniu określonych środków finansowych na konkretne cele 

(budżet obywatelski). Inicjują także chętnie wprowadzanie określonych 

zmian (w formie wniosków lub petycji). 

  

- Czy usługi niematerialne są dostrzegane przez administrację? 
Ich organizowanie i świadczenie jest istotnym obszarem jej 

działania. Administracja świadczy coraz większą liczbę usług 

niematerialnych, z których korzysta każdy z nas. Dotyczy to np. usług 

świadczonych w ramach szkoły, szpitala, biblioteki, muzeum, teatru i 

opery. Administracja ponosi znaczne koszty związane z ich 

świadczeniem i dąży do nieustannego poprawiania ich jakości. 

 

- Co warto wiedzieć o administracji kulturalnej? 
Administracja kulturalna może być postrzegana z różnych 

perspektyw. Z jednej strony może to być administracja w sensie 

podmiotowym, a więc organy i jej pracownicy, którzy w swoich 

działaniach kierują się określonymi wartościami i zasadami. W tym 

kontekście można ją zatem rozpatrywać jako pewien standard w 

administrowaniu i kontaktach z obywatelami/mieszkańcami. Z drugiej 

jednak strony, zdecydowanie częściej przyjmowaną perspektywą, jest 

odnoszenie tego rodzaju administracji do podmiotów publicznych 

realizujących zadania w zakresie kultury, a więc nawiązujących do 

dziedzictwa kulturalnego, o którym mowa w przepisach Konstytucji RP. 

Tego rodzaju administracja zajmuje się przede wszystkim świadczeniem 

usług niematerialnych i działa w szczególności na podstawie: Konstytucji 

RP, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

ustawy o muzeach oraz ustawy o bibliotekach. Świadczy ona usługi w 

stworzonych w tym celu instytucjach kultury, posiadających szczególny 

status prawny. 

 . 

- Jak działa oświata samorządowa? 
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Oświata samorządowa działa na podstawie i w granicach prawa, 

które w obszarze prawa powszechnie obowiązującego wyznacza przede 

wszystkim: Konstytucja RP, ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie 

oświaty oraz liczne rozporządzenia wykonawcze. 

Oświata samorządowa działa na zasadzie powszechności i 

obligatoryjności (choć ta zasada jest ograniczona do określonego wieku 

usługobiorców). Konstytucja RP wprowadza powszechne prawo do 

nauki, ale kreuje jednocześnie obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

Akty prawne niższego rzędu nakładają z kolei na konkretne osoby 

obowiązek uczęszczania do określonych jednostek systemu oświaty, a 

więc realizowania obowiązku szkolnego w odgórnie narzuconych 

formach. Mimo takiego określenia tematu, możliwe jest także 

realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą, choćby w ramach 

nauczania domowego lub w formach pozaszkolnych, jak np. poprzez 

przygotowanie zawodowe u pracodawcy. 

Oświata samorządowa działa też w oparciu o zasadę 

decentralizacji. Oznacza to m.in., że to na niższych szczeblach – właśnie 

bliżej mieszkańców – następuje decydowanie o szczegółowej ofercie 

edukacyjnej (choć już ramowe plany nauczania określa rozporządzenie) 

oraz wsparciu finansowemu przekazanemu na ten cel. W obrębie samej 

jednostki systemu oświaty następuje także włączenie usługobiorców i ich 

przedstawicieli w zarządzanie szkołą (np. rada rodziców, samorząd 

uczniowski). 
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Andrzej Blikle – Turkusowa administracja 

 

- Co Pan Profesor sądzi o okresowych ocenach pracowniczych? 

Jestem im stanowczo przeciwny. Nie służą niczemu dobremu, 

natomiast budują atmosferę zagrożenia. Piszę o tym w III wydaniu mojej 

„Doktryny jakości” w rozdziale 9.3.3. „Rezygnacja z ocen rocznych”. 

Książkę w wersji PDF można bezpłatnie pobrać z mojej witryny: 

https://moznainaczej.com.pl/ksiazka-i-artykuly/doktryna-jakosci 

Polecam też książkę Samuela A. Culberta i Lawrenca Routa, 

„Skończ z okresową oceną pracowników”, której recenzję można 

przeczytać na mojej witrynie: 

https://moznainaczej.com.pl/culbert-skoncz-z-okresowa-ocena 

Autorzy piszą w niej m.in.: W praktyce roczne przeglądy są 

chorobą unicestwiającą długofalowe planowanie, niweczącą pracę 

zespołową, zachęcającą do rywalizacji i rozgrywek wewnętrznych, 

gnębiącą i niszczącą ludzi, doprowadzającą ich do rozpaczy, czyniącą ich 

niezdolnymi do pracy przez wiele tygodni po poznaniu uzyskanego przez 

nich wyniku. 

 

- W jaki sposób mentoring powinien być stosowany w administracji 

publicznej? 

Dla mnie mentoring jest uniwersalnym paradygmatem 

zdobywania wiedzy i umiejętności w bezpośrednim i częstym kontakcie 

mentoranta (proponuję taki termin jak odpowiednik angielskiego mentee) 

z mentorem. Nie widzę powodu, dlaczego w administracji publicznej 

miałoby być inaczej. 

 

- Czy administracja publiczna może stać się organizacją turkusową? 

Każda organizacja, w której ludzie wykonują pożyteczną pracę 

zespołową, a instytucje administracji publicznej takimi są, ma potencjał, 

by stać się organizacją turkusową. Ostatecznie jednak wszystko zależy od 

ludzi, od ich zrozumienia, czym jest turkus i od gotowości do jego 

wprowadzenia. Szczególną trudnością mogą być, rzecz jasna, przepisy, 

na które pracownicy administracji publicznej mają niewielki wpływ. 

Myślę jednak, że zawsze daje się znaleźć pewien obszar, w którym daje 

się kształtować turkusową cywilizację. Żaden przepis nie zabrania 

przecież życzliwej i empatycznej komunikacji. Nie zabrania też 

budowania zaufania i poczucia odpowiedzialności.  

W tym miejscu warto pamiętać, że zjawisko organizacji 

„całkowicie turkusowej” nie istnieje. Cywilizacja turkusowa to stan 

ciągłej zmiany i doskonalenia. Istnieją też organizacje, które można 

https://moznainaczej.com.pl/ksiazka-i-artykuly/doktryna-jakosci
https://moznainaczej.com.pl/culbert-skoncz-z-okresowa-ocena
https://moznainaczej.com.pl/culbert-skoncz-z-okresowa-ocena
https://moznainaczej.com.pl/culbert-skoncz-z-okresowa-ocena
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uznać za turkusowe, mimo że w pewnych okolicznościach realizują 

zadania w trybie nakazowym. Ciekawym przykładom takich sytuacji 

poświęcone są książki Michaela Abrashowa „It’s Your Ship”  

https://moznainaczej.com.pl/abrashoff-its-your-ship 

oraz Davida Marqueta „Zmień kurs” 

https://moznainaczej.com.pl/d-marquet-zmien-kurs 

będące relacjami kapitanów okrętów bojowych amerykańskiej marynarki 

wojennej. W obu przypadkach turkusowość polega m.in. na tym, że 

marynarz zawsze może porozmawiać ze swoim dowódcą o wydanym 

rozkazie, choć oczywiście nie wtedy, gdy ma ten rozkaz wykonać. Na 

obu tych okrętach marynarze podejmują znacznie więcej decyzji niż przy 

tradycyjnym dowodzeniu.  

 

- Co bardziej niszczy naukę w Polsce, władza centralna czy 

wewnętrzna kultura organizacyjna? 

Odnoszę wrażenie, że oba czynniki niszczą ją w porównywalnym 

stopniu. Władza niszczy naukę głównie przez dwa swoje działania: 

 alokowanie zbyt małych środków finansowych na badania 

naukowe i wynagrodzenia kadry akademickiej, a także na 

stypendia studenckie i doktoranckie, 

 narzucanie parametrycznych ocen pracy naukowej i 

dydaktycznej, co prowadzi do wypierania etosu naukowca i 

nauczyciela na rzecz pogoni za punktami, nazywaną też 

punktozą. 

W ostatnim czasie niszczący naukę efekt punktozy został dodatkowo 

wzmocniony przez polityczne decyzje dotyczące rankingu czasopism i 

wydawnictw naukowych. 

Z kolei kultura organizacyjna wielu uczelni i instytucji naukowych 

jest zbudowana na najgorszych wzorcach kultury korporacyjnej 

nierzadko opartych na braku poszanowania dla człowieka, braku 

zaufania, a także na przemocy i wyniszczającym współzawodnictwie. Te 

zjawiska w połączeniu z punktozą tworzą warunki pracy przekraczające 

swoją toksycznością nawet to, co obserwujemy w najbardziej 

agresywnych korporacjach. Były arcybiskup Canterbury mówi o nowym 

barbaryzmie na uniwersytetach. Pisze on, że systemy parametrycznej 

oceny są nosicielami rzeczywistej władzy: decydują o wartościach, 

tożsamościach i środkach do życia (Morrish Liz, Pressure Vessels: The 

epidemic of poor mental health among higher education staff, HEPI 

Occasional Paper 20) 

Więcej na temat toksycznych warunków pracy na uniwersytetach 

piszę w moim eseju „Utopijny uniwersytet dla realistów” 

https://moznainaczej.com.pl/abrashoff-its-your-ship
https://moznainaczej.com.pl/d-marquet-zmien-kurs
https://moznainaczej.com.pl/d-marquet-zmien-kurs
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opublikowanym w wydawnictwie Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie i dostępnym w Internecie pod adresem: 

https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/89/id/1506 

a także w rozdziale 8.8 „Akademia w oparach absurdu” w trzecim 

wydaniu mojej książki, o której była już mowa. 

Na szczęście, w reakcji na ten stan rzeczy pojawiają się już 

inicjatywy zmierzające do jego zmiany. Jedną z nich, na forum 

międzynarodowym, jest DORA (The Declaration on Research 

Assessment), która stawia sobie za cel poprawienie sposobów oceny prac 

naukowych. Do dnia 12 marca 2021 r. podpisało ją 19.254 osób i 

organizacji ze 145 krajów. Więcej na ten temat można przeczytać na 

witrynie: https://sfdora.org 

Z kolei na forum krajowym od ponad roku działa ogólnopolskie 

seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem?” współprowadzone przez 

prof. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. Jerzego Hausnera, dra Łukasza 

Stankiewicza i przeze mnie. Wstęp wolny, a informacje i relacje video na 

witrynie: 
https://oees.pl/edu-lab/?doing_wp_cron=1653900301.6350760459899902343750 

 

- Jak prowadzi się badania naukowe w zakresie informatyki? 

W obszarze nauki dzisiejsza informatyka dzieli się pomiędzy 

dwie dziedziny: nauki techniczne i nauki matematyczne. W tych też 

dziedzinach nadaje się stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego 

w zakresie informatyki. 

Oba obszary oczywiście się przeplatają, przy czym w naukach 

technicznych główny nacisk kładzie się na tworzenie i badanie 

konkretnych systemów informatycznych, a w naukach matematycznych 

na tworzenie teorii matematycznych opisujących zjawiska i obiekty 

informatyczne.  

W pierwszym obszarze są więc rozwijane i badane inżynieryjne 

metody tworzenia systemów informatycznych takich jak np. systemy 

operacyjne, kompilatory i interpretery języków programowania, 

mikroprogramy sterujące maszynami autonomicznymi, czy też bazy 

danych.  

Z kolei w drugim, który od roku 1972 nosi nazwę 

matematycznych podstaw informatyki, powstało wiele teorii, na przykład 

dotyczących składni i semantyki języków programowania, dowodzenia 

poprawności programów, złożoności obliczeniowej algorytmów, czy też 

systemów współbieżnych. W tym miejscu warto zauważyć, że we 

wczesnym okresie rodzenia się informatyki jako nauki, w latach 1950 – 

1970, wielu akademickich informatyków uważało, że świat informatyki 

https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/89/id/1506
https://sfdora.org/
https://oees.pl/edu-lab/?doing_wp_cron=1653900301.6350760459899902343750
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nie poddaje się opisowi w języku matematyki. To przekonanie brało się z 

faktu, że znane wówczas teorie matematyczne, powstały w XIX i XX 

wieku z myślą o zastosowaniach najpierw głównie w astronomii, 

geodezji i fizyce, a później w naukach biologicznych i społecznych. By 

opisywać świat informatyki potrzeba było nowej matematyki, którą dziś 

określa się mianem matematyki dyskretnej.  
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Dominika Cendrowicz – Uczenie się administracji w pomocy 

społecznej 

 

- Kto tworzy system pomocy społecznej? 

Aby udzielić pełnej odpowiedzi warto powiedzieć, że pomoc 

społeczna może być ujmowana wąsko i szeroko. W ujęciu wąskim odnosi 

się do przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej1 (tzw. 

pomoc społeczna sensu stricto). W ujęciu szerokim oznacza świadczenia 

socjalnego wsparcia, które znajdują się poza ustawą o pomocy 

społecznej, jak np. w ustawie z 21.06.2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych2 czy ustawie z28.11.2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych3 (tzw. pomoc społeczna sensu largo).Koncentrując się jednak 

na wąskim ujęciu pomocy społecznej, należy zaznaczyć, że jest to 

instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości4.Pomoc społeczna, regulowana przepisami ustawy o 

pomocy społecznej, działa w oparciu o zasadę pomocniczości. Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z 19.10.2018 r., I OSK 2806/18, 

wyjaśnił, że z tej zasady wynika nie tylko zachęta do pomocy, ale i 

dezaprobata dla pasywności i nadopiekuńczości państwa5. System 

pomocy społecznej tworzą organy administracji rządowej i 

samorządowej, które są odpowiedzialne za realizację zadań z jej zakresu. 

Wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej, organy administracji 

publicznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i 

prawnymi6.Współpraca administracji publicznej z podmiotami 

niepublicznymi w tym zakresie może przynosić wiele korzyści dla 

beneficjentów świadczeń. Po pierwsze dlatego, że w wielu przypadkach 

organizacje pozarządowe posiadają większą wiedzę na temat sposobów 

rozwiązywania problemów bądź sytuacji, których zaistnienie stanowi 

                                                           
1Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze 

zm.). Dalej: ustawa o pomocy społecznej. 
2 Ustawa z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2021). 
3 Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

615). 
4 Zob. art. 2 ust. 1ustawy o pomocy społecznej. 
5 Wyrok NSA z 19.10.2018 r., I OSK 2806/18, LEX nr 2604180. 
6 Zob. art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 
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podstawę do udzielania świadczeń pomocy społecznej. Tak jest w 

przypadku problemu bezdomności, gdzie organizacje pozarządowe 

dysponują niejednokrotnie większą wiedzą na temat sposobów niesienia 

pomocy dla osób bezdomnych niż administracja publiczna. Po drugie, 

sprzyja ona wymianie wiedzy i informacji między administracją 

publiczną a podmiotami niepublicznymi, jak również powoduje 

integrację działań o charakterze pomocowym na rzecz rozwiązania 

konkretnego problemu, np. bezdomności, przemocy w rodzinie czy 

bezrobocia. W systemie pomocy społecznej dominującą rolę odgrywa 

gmina, będąca podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina 

posiada najliczniejsze obowiązki w pomocy społecznej, ponieważ 

znajduje się najbliżej społeczności lokalnych i ich potrzeb, co jest zgodne 

z zasadą pomocniczości. W ramach gminnej struktury organizacyjnej 

pomocy społecznej funkcjonują ośrodki pomocy społecznej. Stosunkowo 

od niedawna mogą w nich także działać centra usług społecznych. 

Równie istotna jest pozycja powiatów, jednak nie są one odpowiedzialne 

za udzielanie świadczeń w takim stopniu, jak gminy. Województwa 

samorządowe realizują natomiast głównie zadania o charakterze 

planistycznym i związane z kształceniem kadr pomocy społecznej. 

Odpowiedzialne są również za organizowanie i prowadzenie 

regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym mogą 

tworzyć regionalne domy pomocy społecznej.  

 

- Jak jednostka odnajduje się w systemie pomocy społecznej? 

To, w jaki sposób człowiek odnajduje się w systemie pomocy 

społecznej może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia. 

Przykładowo, jednostka nie zawsze posiada należyte rozeznanie na temat 

jej praw i obowiązków w pomocy społecznej. Duże znaczenie w pomocy 

społecznej ma więc obowiązek informowania, o którym mowa w art. 9 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego7, przy czym nie może 

być on utożsamiany z obowiązkiem udzielania wiążących porad 

prawnych przez organy administracji pomocy społecznej. Obowiązek ten 

nabiera znaczenia w związku art. 109 ustawy o pomocy społecznej, 

zgodnie z którym osoby i rodziny korzystające ze świadczeń są 

zobligowane do niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał 

świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i 

majątkowej, która może mieć wpływ na prawo do świadczeń. Jest to 

kluczowa regulacja przeciwdziałająca nienależnemu pobieraniu 

                                                           
7 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 735). 
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świadczeń. Wpływ na to, w jaki sposób jednostka odnajduje się w 

systemie pomocy społecznej ma także m.in. umiejętność posługiwania się 

przez nią narzędziami informatycznymi, które umożliwiają korzystanie z 

usług e-administracji. Epidemia koronawirusa i związany z nią kontekst 

prawny i społeczny również wpłynęły na to, jak jednostka odnajduje się 

w systemie pomocy społecznej. 

 

- Przed jakimi wyzwaniami staje obecnie instytucja pomocy 

społecznej? 

Pomoc społeczna staje obecnie przed licznymi wyzwaniami, 

które powodują, że konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów 

realizacji zadań publicznych z jej zakresu. W tym względzie należy 

zwrócić uwagę na wybuch epidemii COVID-19. Zwłaszcza w 

początkowej fazie epidemii priorytetem stało się zapewnienie ciągłości 

udzielania świadczeń przy równoczesnym ograniczaniu transmisji 

koronawirusa wśród beneficjentów świadczeń i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej. Szczególnie dramatycznie epidemia 

odcisnęła swoje piętno na mieszkańcach domów pomocy społecznej i na 

osobach bezdomnych. Następnym wyzwaniem dla instytucji pomocy 

społecznej jest sytuacja związana z wybuchem wojny w Ukrainie. W jej 

wyniku tysiące obywateli Ukrainy opuściło swój kraj i udało się w 

kierunku terytorium Polski w poszukiwaniu schronienia. Wymusiło to na 

ustawodawcy przyjęcie rozwiązań prawnych zapewniających nie tylko 

legalność ich pobytu na terytorium Polski, ale i możliwość przyznawania 

im świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Warto więc wskazać, że 

obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z 12.03.2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa8mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i 

niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej. 

 

- Jak wygląda szkolenie pracowników socjalnych? 

Zadania pomocy społecznej powinny być wykonywane przez 

wykwalifikowane kadry. Pracownikami socjalnymi mogą być osoby 

spełniające warunki określone ustawą o pomocy społecznej, do których 

należy posiadanie stosownego wykształcenia. Celem podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych pracownicy socjalni, którzy spełniają kryteria 

określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

                                                           
8 Ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.). 
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17.04.2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny9, 

mogą uczestniczyć w szkoleniach I i II stopnia specjalizacji w zawodzie 

pracownik socjalny. Do szkoleń, w których uczestniczą pracownicy 

socjalni należą również szkolenia dotyczące przykładowo 

przeciwdziałania „wypaleniu” zawodowemu czy prowadzenia pracy 

socjalnej. Ponadto do podstawowych uprawnień pracowników socjalnych 

zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, centrum usług 

społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie należy udział 

w szkoleniach podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas 

wykonywania czynności zawodowych, które są przeprowadzane przez 

pracodawcę co najmniej raz na 2 lata. 

 

- Jak uczyć opinię publiczną na temat pomocy społecznej? 

Przede wszystkim należy uwrażliwiać na specyfikę i charakter 

działań instytucji pomocy społecznej, a także na wykluczenie społeczne, 

któremu często są poddani beneficjenci świadczeń. Można spotkać wiele 

krzywdzących stereotypów na temat pracy pracowników socjalnych i 

osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ważne więc z 

jednej strony jest budowanie zaufania do instytucji pomocy społecznej, a 

z drugiej niezbędne jest przeciwdziałanie powstawaniu negatywnych 

stereotypów na temat beneficjentów świadczeń, którymi są nie tylko 

osoby posiadające niski status materialny z powodu braku aktywności 

zawodowej, ale także osoby starsze czy z niepełnosprawnościami. Taki 

stereotypowy obraz beneficjenta świadczeń może wpływać krzywdząco 

na społeczne funkcjonowanie jednostki. Należy więc uwrażliwiać na 

sytuację osób, które są beneficjentami świadczeń, oraz przybliżać zadania 

pomocy społecznej, jak również wskazywać na jej przejściowy charakter 

i to, że zakłada ona wykształcenie odpowiednich postaw u osób z niej 

korzystających w celu pokonania życiowych trudności. Pozwoli to 

dostrzec zasadność podejmowanych w jej ramach działań, a także 

zwrócić uwagę, że nie jest celem pomocy społecznej uzależnianie 

beneficjentów od jej świadczeń, ale ich aktywizacja. Pomoc społeczna 

nie powinna uzależniać od korzystania ze świadczeń, a często wskazuje 

się, że środki na jej świadczenia są wydatkowane nieefektywnie. 

Znaczenie świadczeń dla ich beneficjentów jest duże, a to może 

powodować rozbieżności między oczekiwaniami jednostki co do zakresu 

i form pomocy społecznej, a jej realnymi możliwościami. 

                                                           
9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.04.2012 r. w sprawie 

specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486). 



111 
 

Karina Pilarz – Uczenie się w przestrzeni metropolitalnej 

 

- Jak turysta uczy się przestrzeni metropolitalnej? 

Chyba po prostu będąc w niej, poznając. Można oczywiście kupić 

mapę, przewodnik i za ich pomocą docierać do najbardziej popularnych 

miejsc. Ale w przestrzeni tej najlepiej się zanurzyć, chłonąć wszystkimi 

zmysłami, schodzić z utartych ścieżek i poznawać także te rejony, które 

nie są najpopularniejsze pod względem turystycznym. Myślę, że 

niezwykle ciekawe miejsca możemy znaleźć, gdy opuścimy centrum 

dostosowane właśnie pod turystów, a zaczniemy poznawać to, co lokalne, 

bliższe ludziom zamieszkującym daną metropolię. Małe kawiarnie, lokale 

gastronomiczne, galerie sztuki. Wtedy dopiero faktycznie poznajemy 

miasto, uczymy się go. Nie sposób w tym miejscu nie nawiązać do 

koncepcji city-based learning, która polega na traktowaniu wszystkich 

elementów miasta, wszystkiego co się w nim znajduje, jako środowiska 

uczenia się, które pobudza do aktywności poznawczej. Zarówno układ 

urbanistyczny, jak i architekturę postrzega się jako nośniki komunikatów, 

którymi miasto do nas przemawia, a my dzięki nim zwiększamy swoją 

wiedzę, poszerzamy horyzonty myślowe. Musimy zatem pozwolić się 

„porwać”, pozwolić miastu do nas przemówić i uznać wszystkie jego 

aspekty za istotne, interesujące, warte uwagi, dające nam określoną 

lekcję. Cóż zatem można powiedzieć – bądźmy otwarci na nowe, 

nieznane i uczmy się z tego jak najwięcej! 

 

- Czy metropolie uczą się od siebie nawzajem?  
Wcześniej była mowa o tym, jak wiele my możemy nauczyć się 

od miasta, od metropolii, ale oczywiście ważne jest także, by metropolie 

uczyły się od siebie nawzajem. Nic tak nie wzbogaca, jak pozytywne 

naśladownictwo, czerpanie wzorców z tych, którym coś udało się 

zrealizować w lepszy, efektywniejszy sposób. W związku z tym także 

badania komparatystyczne dotyczące różnych metropolii, ich 

zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania, są niezwykle istotne i 

stanowić mogą rozwiązanie problemów ze sprostaniem wyzwaniom 

nowoczesnego świata. Badaniami w tym zakresie zajmuje się m.in. 

Instytut Metropolitalny, czyli think tank, którego działalność skupia się 

przede wszystkim na wyspecjalizowanym doradztwie eksperckim, 

opartym na licznych projektach i pracach badawczych w obszarze nauk 

społecznych i urbanistycznych, koncentrującym się na problemach 

największych miast i zespołów miejskich oraz wspieraniu organów 

administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie. Miałam 

przyjemność uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach naukowych 
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organizowanych przez Instytut, w tym także serii wykładów „Metropolie 

świata” oraz seminariów eksperckich, debat i spotkań z serii 

„MEGApolis”. Duże zaangażowanie, innowacyjne podejście, a także 

ukazanie sposobu zorganizowania i funkcjonowania innych światowych 

metropolii pozwala właśnie na „uczenie się” metropolii, w tym także od 

siebie nawzajem. 

 

- Jakie badania nad metropoliami są lub byłyby przydatne?  

Z pewnością wspomniane już badania komparatystyczne. Należy 

skupić się także na analizie norm prawnych i wypracowaniu takich 

regulacji, które przyczyniłyby się do rozwoju i usprawnienia 

funkcjonowania metropolii. Moim zdaniem należy też skupić się na 

takich aspektach jak m.in.: 

 rozwój społeczeństwa obywatelskiego (przez wzrost 

świadomości mieszkańców i zwiększenie zakresu partycypacji 

społecznej),  

 aspekty estetyczne, przeciwdziałanie chaosowi przestrzennemu; 

 zrównoważony rozwój obszarów miejskich; 

 ekologia, ochrona środowiska, 

 usprawnienie transportu i komunikacji miejskiej. 

W metropoliach należy też rozwijać ideę Smart Cities, czyli miasta 

inteligentnego, kreatywnego, innowacyjnego, dostosowanego do realiów 

współczesnego świata. W tym aspekcie ważne jest oczywiście stosowanie 

nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. 

Trzeba też przeprowadzać badania analityczne dotyczące m.in. 

gospodarki energetycznej, na których podstawie wprowadzane byłyby 

skuteczne mechanizmy, w tym także legislacyjne. Powinny one mieć na 

celu zapewnienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych oraz zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. Zmiany muszą być oczywiście wprowadzane na wielu 

płaszczyznach i obejmować szereg różnych aspektów funkcjonowania 

metropolii, stąd niewątpliwie badania powinny być prowadzone w sposób 

interdyscyplinarny, uwzględniając skomplikowany i złożony przedmiot 

badań, jaki jest właśnie metropolia.  

 

- Czy lepiej studiować w dużym, czy małym mieście?  

To kwestia bardzo indywidualna. Na szczęście ludzie są różni, 

mają różne potrzeby i upodobania. Oczywiście duże miasta kojarzą się z 

lepszym poziomem uczelni wyższych i atrakcyjniejszą ofertą kierunków 

do wyboru oraz większymi szansami znalezienia później stażu czy 

zatrudnienia. Dają nam też duże możliwości w zakresie zawierania 
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znajomości, dostępu do dóbr kultury oraz rozrywki i rozwijania naszych 

pasji. I chociaż małe miasta pod tymi względami z pewnością 

przegrywają, mają też niewątpliwie swoje zalety – niższe koszty 

utrzymania, większy spokój, bezpieczeństwo, mniej problemów 

związanych z hałasem i oczywiście zmorą wszystkich dojeżdżających na 

uczelnię lub do pracy, czyli korkami. Ponadto zazwyczaj zapewniają 

łatwiejszy dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych. Nie ma zatem 

moim zdaniem uniwersalnej i jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

Dokonując wyboru miasta, w którym chcemy studiować, musimy przede 

wszystkim dokonać subiektywnej oceny tego, co jest dla nas w życiu 

ważne, na czym najbardziej nam zależy, a potem po prostu iść za głosem 

serca. Osobiście wiedziałam, że chcę studiować, a później pracować we 

Wrocławiu odkąd go pierwszy raz odwiedziłam z rodzicami, jeszcze jako 

mała dziewczynka. Po prostu poczułam, że to miasto mnie przyciąga, że 

to jest miejsce idealne dla mnie i właściwie już nigdy nie brałam pod 

uwagę innej możliwości. Na szczęście okazało się, że miałam rację 

i nigdy nie żałowałam podjętej decyzji.  

 

- Dlaczego niektóre miasta są sławne i popularne, a inne nie? 

Chyba znów trudno udzielić tutaj jednoznacznej odpowiedzi. 

Niektóre miasta po prostu mają taką energię, przyciągają, działają na 

zmysły. Myślę, że sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku 

poznawania nowych smaków, zapachu ulubionych perfum, czy też 

zawierania znajomości – musi zaiskrzyć, musi być to „coś”. Z tym, że dla 

każdego z nas tą iskrą będzie coś innego. Zależy to od nas, naszej 

osobowości, potrzeb, aktualnej sytuacji życiowej. Są jednak pewne 

aspekty życia w mieście, które będą ważne, jeśli nie dla każdego, to 

przynajmniej dla większości z nas – bezpieczeństwo, dostęp do 

przystępnych cenowo mieszkań, wysoki poziom edukacji i szkolnictwa 

wyższego, duże możliwości zatrudnienia, sprawna infrastruktura 

i komunikacja miejska, dostęp do terenów zielonych, możliwość 

korzystania z dóbr kultury, zapewnienie dostępu dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, czy też brak chaosu przestrzennego. Polecam 

zapoznać się z reportażami o polskiej przestrzeni „Wanna z kolumnadą” 

Filipa Springera, by uzmysłowić sobie skalę patologii dotyczących 

zagospodarowania przestrzeni i by zobaczyć, jak miasta zdecydowanie 

wyglądać nie powinny. Niestety, mimo ustawowej zasady ładu 

przestrzennego, który został przez prawodawcę przyjęty, obok 

zrównoważonego rozwoju, za podstawą wszystkich działań 

podejmowanych w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, wymagania w tym zakresie nie są realizowane w 
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wystarczającym stopniu. Wciąż powstają różnego rodzaju koszmarki 

architektoniczne, a krajobraz zaśmiecają nieprzyzwoite ilości reklam, 

szyldów, neonów. Miasto pozbawione zieleni, zabetonowane, nie jest 

atrakcyjne. Dodając do tego jeszcze zjawisko „pastelozy” (F. Springer 

używa tego pojęcia przede wszystkim w odniesieniu do 

wielokolorowych, krzykliwych elewacji budynków, zwłaszcza z lat 90.), 

mamy receptę na miasto, w którym nikt żyć nie chce. Duże kontrowersje 

w tym zakresie budził chociażby rozebrany w ostatnim czasie budynek 

domu towarowego Solpol przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. 

Wielokolorowy budynek o nieregularnej bryle, który można było albo 

kochać, albo nienawidzić. Zdaje się, że zdecydowanie przeważała ta 

druga opcja.  

Wracając jednak do próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedne 

miasta są popularne, a inne nie, trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że 

różne walory będą dla ludzi ważne i będą brane pod uwagę, w zależności 

od tego, czy dokonujemy wyboru miasta, w którym planujemy żyć, a 

inne kiedy wybieramy destynację podróży. W tym drugim przypadku 

znaczenie może też mieć legenda, w jaką miasto obrosło, często wręcz 

filmowe wyobrażenia dotyczące atmosfery, energii, klimatu.  
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Krzysztof Rymar – Administracja osiedla 

 

 – Czy praca administracji to praca biurowa? 
Praca a administracji to praca biurowo-terenowa; nie ma 

możliwości by administracja dobrze funkcjonowała tylko w oparciu o 

pracę biurową (papierkową), ale też nie ma opcji by dobre 

funkcjonowanie administracji opierało się wyłącznie o działania frontowe 

(exemplum: by dobrze zadziałać trzeba umiejętnie przyjąć zlecenie). 

 

- Jakie umiejętności są potrzebne osobie pracującej w administracji 

osiedla? 
Powinno się pracować w myśl zasady, że łagodzimy powstające 

problemy – naprawiamy usterki, budujemy nie burzymy :), nie można 

dać się nikomu wyprowadzić z tzw. równowagi – ani lokatorom, ani 

współpracownikom ani też przełożonym :). 

 

- Na ile należy słuchać klienta, a na ile administracja wie lepiej, co i 

jak należy zrobić? 
Trzeba słuchać bez komentarza, w dawnym systemie na drukach 

zgłoszeń było wpisywane to co zgłasza lokator, a po prawej stronie 

pracownik obsługujący zgłoszenie pisał co zostało wykonane, co zastał 

na miejscu realizacji zgłoszenia itp., dziś jest podobnie z tym, że używa 

się zamiast papierowych druków zleceń systemu komu terowego do 

obsługi mieszkańców. 

 

- Czy jest przepływ informacji między administracjami różnych 

osiedli? 
Przepływ jest nienajgorszy, z tym, że zawsze mógłby być lepszy; 

obecny Zarząd SM kładzie nacisk na współpracę administracji, 

kierownicy są do tego zachęcani i chwaleni gdy dobrze współpracują z 

innymi administracjami, korzystamy ze sprzętu innych administracji gdy 

zajdzie taka potrzeba, pożyczamy sprzęt z komórki obsługującej zieleń na 

terenie LSM. 

 

- Jaka jest rola mieszkańców osiedla w utrzymaniu dobrego stanu 

bloków, trawników, placów zabaw? 
Fundamentalna (zgłoszenia, wnioski z miejsc, których w 

codziennej pracy nie widzimy), choć bywa destrukcyjna (dewastacje 

mienia). 

 

https://uczeniesieadministracji.blogspot.com/2022/07/krzysztof-rymar-administracja-osiedla.html
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Kamen Rikev – Bałkańska administracja 

 

- Jakie są cechy charakterystyczne sposobów działania administracji 

na Bałkanach? 

Same idee modernizacji, europeizacji, inicjatywy obywatelskiej – 

wreszcie, myśl o możliwości powstawania samodzielnego, sprawnie 

funkcjonującego państwa na Bałkanach zaczęły się rozpowszechniać 

dopiero od połowy XIX wieku. Ponadto, postulaty oświecenia dochodziły 

nie tylko z opóźnieniem, lecz były natychmiast interpretowane i 

pojmowane w kategoriach wyzwolenia i postępu narodowego, czyli 

zostały one od razu podporządkowane w skali wartości etnicznych. 

Powyższe zjawiska pomagają zrozumieć dlaczego, zaraz po utworzeniu 

młodych tradycji państwowych na Półwyspie, w tych nowych księstwach 

lub królestwach następowała fala szczerego, głębokiego rozczarowania 

według formuły: Mamy własne państwo, lecz nie tak sobie 

wyobrażaliśmy sprawę. W moim ujęciu przyczyna takiej reakcji 

szerokich warstw społeczeństwa tkwi w gorzkim fakcie odczuwania 

pewnego rodzaju zdrady rodaków; czyli w warunkach państwa 

narodowego każdy człowiek przekonywał się bezpośrednio, że 

niesprawiedliwości w życiu prywatnym i publicznym nie są 

spowodowane polityką lub administracją osmańską, a wręcz przeciwnie: 

to twoi rodacy dzisiaj zajmują pozycje w urzędach, tworzą ustawy i 

rozporządzenia, zbierają podatki. Owszem, terminy korupcja i nadużycie 

jeszcze nie były obecne w słowniku obywatelskim, bo nadal aktualne 

pozostawały pojęcia z miejscowych języków, znajdujących się pod 

potężnym wpływem tureckiego (np. kelepir – w zn. ‘wygoda’, 

‘nieuczciwy zysk’; hajdutłuk – w zn. ‘kradzież’, ‘rabownictwo’; miskinin 

– ‘podły człowiek’). 

Rzecz jasna, w takim kontekście koncepcja administracji nabrała 

jednoznacznie negatywnego znaczenia. Z jednej strony, młode 

państwowe administracje na Bałkanach odziedziczyły funkcje 

osmańskich urzędów ze wszystkimi konotacjami orientalnego, 

imperialnego i beznadziejnie zacofanego systemu quasi-sprawiedliwości. 

Z drugiej zaś strony utwierdzało się przekonanie, że każde państwo (i 

osmańskie, i narodowe) i jego organy to instrumenty przemocy, 

legalnego nadużycia, a w najlepszym przypadku są ścieżką do 

indywidualnego wzbogacania się1. 

                                                           
1 Sprawa wygląda nieco inaczej na terytoriach, które znajdowały się pod 

panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Porządek, aczkolwiek niezrozumiały, 

mimo wszystko przekonywał mieszkańców do swojej ostatecznej skuteczności i 
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Niestety, cały XX wiek nie przyczynił się do gruntownej 

przemiany myślenia o administracji publicznej. Częste wojny, kryzysy 

gospodarcze, komunizm, korupcja na różnych szczeblach podtrzymywały 

sposoby postrzegania urzędów państwowych lub lokalnych jako strefy 

bez wpływu na polepszenie życia zbiorowego. Życie publiczne a 

prywatne (rodzinne) były w rzeczywistości dwiema różnymi, często 

antagonistycznymi strefami. Kontakt z administracją zdecydowanie 

wiązał się z niechęcią i nieprzyjemnością dla zwykłego obywatela. Nawet 

po zimnej wojnie, w warunkach dążenia i w konsekwencji wkroczenia do 

Unii Europejskiej w XXI wieku, pojmowanie administracji w 

negatywnych kategoriach pozostaje charakterystyczną cechą mieszkańca 

Bałkanów. O potwierdzeniu tego faktu świadczą nie tylko literatura i 

kino. Wystarczy poczytać obecną prasę online w językach bułgarskim, 

serbskim, macedońskim, rumuńskim, greckim, albańskim, aby 

uświadomić sobie, jak głębokie jest przekonanie, że administracja tak 

naprawdę jest pewnego rodzaju nieuniknionym złem, i że jej funkcją jest 

przeszkadzać, utrudniać i pobierać pieniądze obywatelom. Stąd wynikają 

i w pełni uzasadnione podejrzenia wobec organów administracji 

europejskiej. 

Na bazie europejskich środków po 2010 roku dokończono kilka 

projektów drogowych, w tym kluczowych autostrad, co pozwoliło 

byłemu premierowi, Bojko Borisowowi wielokrotnie twierdzić 

publicznie, że to on buduje autostrady, jakby z własnej decyzji i z 

własnych środków. Rodzi się więc logiczne pytanie: czy instytucje UE, 

które niewątpliwie prowadzą monitoring całego procesu, mogą tolerować 

taki jednoosobowy PR kosztem unijnych środków? Owszem, 

społeczeństwo narodowe powinno własnymi siłami uregulować sytuację i 

usankcjonować polityka. Ale istnieje też odwrotna strona medalu: skoro 

Unia nie reaguje na takie zachowanie Pana Premiera i nadal finansuje 

projekty bałkańskiego rządu, to raczej wskazane czynności wykonywane 

są zgodnie z regułami europejskimi, więc obywatel bułgarski nie ma na 

co narzekać. Przykłady można mnożyć, ale nasuwa się tutaj przejrzysty 

wniosek: albo organy europejskie nie posiadają dobrych instrumentów do 

kontroli publicznych środków, albo miejscowi politycy są tak sprytni, że 

mogą bezkarnie wydawać unijne środki pod etykietą własnej inicjatywy. 

Czy w takich warunkach można spodziewać się wysokiego stopnia 

                                                                                                                                   
korzyści. W tej kwestii gorąco polecam powieść Iwa Andricia Konsulowie ich 

cesarskich mości, dającą piękne psychologiczne i obyczajowe tłumaczenia 

szeregu takich zjawisk. 
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zaufania do europejskiej administracji, albo czy warto kłaść jakiekolwiek 

nadzieje na figurę miejskiego ombudsmana? 

Odpowiadając konkretnie na pytanie Jakie są cechy 

charakterystyczne sposobów działania administracji na Bałkanach?, 

wydaje mi się, że niezaprzeczalną jej cechą to dwoistość: pomiędzy 

zasadami i praktykami instytucji Unii Europejskiej, a lokalnymi 

tradycjami, w których nadal panuje przekonanie państwo – wróg. Można 

na przykład długo się zastanawiać, z jakich powodów digitalizacja usług 

urzędowych w państwach bałkańskich toczy się tak długo? 

 

- Czy mógłbyś opowiedzieć o jakimś bułgarskim przykładzie 

osadzenia akcji literackiej w administracji publicznej? 

Wspaniałe to pytanie, jednak nie mogę sobie przypomnieć 

takiego utworu. Ale dopiero po przeczytaniu tego pytania uświadomiłem 

sobie, jak przestrzeń urzędu administracji okazuje się mało atrakcyjna dla 

akcji w utworze literackim. Ha, przynajmniej w tym przypadku 

wyobraźnia artystyczna nie kusi się sięgać do toposów nowożytnej nudy! 

Inaczej toczy się sprawa z bohaterami literackimi. Jeszcze pod 

koniec XIX wieku pojawiły się postacie i związane z nimi pojęcia, które 

do dzisiaj funkcjonują jako uosobienia mentalnego toposu administracji 

po bałkańsku. Słynny felietonista i prawnik Aleko Konstantinow, twórca 

przysłowiowej postaci-symbolu negatywnej bułgarskości Baj Ganiu 

(również postrzegany jako przykładowy homo balcanicus), pod koniec 

życia stworzył cykl felietonów pod tytułem Różni ludzie – różne ideały 

(1897). Z tych utworów weszła w życie niezwykle popularna metafora 

celnicy Sołuńskiej jako sposób na błyskawiczne wzbogacenie się podczas 

pełnienia funkcji wyższego urzędnika państwowego. Inna znana postać z 

tego cyklu to Pomocnik administratora, którego celem życiowym jest 

wypchanie i zajęcie pozycji swego naczelnika, głównego administratora 

jakiegoś stołecznego, nieskonkretyzowanego urzędu. Bardzo 

charakterystyczne jest to, że tacy bohaterzy literaccy przemawiają do 

kolegów, deklarują swoje dążenia i obraz świata przeważnie podczas 

spotkań towarzyskich lub w karczmach – i nigdy w granicach miejsca 

pracy. 

Inny świetny przykład daje nam opowiadanie Iwana Wazowa, 

pisarza narodowego, Dziadek Joco patrzy (1901). Ślepy staruszek 

doczekał wyzwolenia Bułgarii i jakoby patrzy, gdy widzący nie widzą 

przemian w młodym państwie. Kiedy do wioski przybywa nienazwany 

powiatowy naczelnik, Joco prosi o spotkanie z nim, dotyka jego 

naramienniki i nawet je całuje, bo pod koniec życia przeżył cud: 

pojawienie się bułgarskiego paszy. Jest to idealny przykład przenoszenia 



119 
 

koncepcji osmańskiej rzeczywistości publicznej w realia narodowe; jakby 

zmienia się tylko etniczny charakter władzy, bez żadnych zmian 

ustrojowych. 

Kolejną przysłowiową postacią do Duszko Dobroduszkow 

(nomen-omen) z opowiadania Elina Pelina Pieczona dynia (1904). Ten 

archiwista w administracji powiatowej odmówił, kiedy szef poczęstował 

go dynią. Duszko nie przyjął zaproszenia szefa i nie zjadł kęsa dyni, bo 

taki przysmak kojarzył mu się wiejskością, chamstwem, brakiem kultury. 

Dla bułgarskich czytelników Duszko pozostaje przykładem narodowej 

odmiany typu małego człowieka, który całkiem nieprzypadkowo jest 

pracownikiem prowincjonalnej administracji. 

Do jakich wniosków prowadzi nas bułgarska klasyka literacka? 

Przestrzeń urzędów administracji nie rozwinęła potencjału artystycznego, 

nie stała się tworzywem do fabuł. Może to jest swoista zemsta Bułgarów 

– nieświadoma, instynktowna negacja tej od dawien dawna podejrzanej 

strefy spotkań interesów państwa i obywateli, nowożytności z 

tradycyjnym prawem, europejskości z orientalnością. Natomiast 

barwnymi, zarazem emblematycznymi postaciami literackimi mogą się 

stać różnych rodzajów przedstawiciele administracji. Najważniejszym w 

tym zakresie wydaje się to, że rola zawodowa służy do podkreślania 

osobowości – szlachetności lub chamstwa – bohaterów, a nie odwrotnie. 

 

- Jak w Bułgarii postrzegana jest jakość administracji Unii 

Europejskiej? 

W moim doświadczeniu Bułgarzy – i Bałkańcy w ogóle – dalej 

chronią sporej nieufności wobec takich europejskich wynalazków, jak 

nowożytna administracja. Jestem skłonny do usprawiedliwienia takiego 

historycznego podejścia, o ile mamy nie zapominać, że narody na 

Półwyspie przeżyły cesarstwa Osmanów i Austriaków, wpływy Rosji i 

wielkich mocarstw, a ponadto komunizm i potężne fale nacjonalizmu po 

drugiej wojnie światowej. Dla potomka takich przodków Unia 

Europejska to prawdziwie wspaniała, ale nadal obca formacja, która jest 

wzorowym modelem całościowej organizacji zbiorowego życia, lecz 

model ten jeszcze się nie sprawdził na rodzimych terenach. 

Bałkaniec, wydaje mi się, słusznie postrzega z ironią i 

niedowierzeniem wszelkie próby mechanicznego kopiowania 

sprawdzonych modeli funkcjonowania państwa i administracji w 

lokalnych warunkach. Człowiek, który wierzy w skuteczność szybkiego 

wprowadzania europejskich modeli do Półwyspu, może być pojmowany 

jako typ naiwnego, niedoświadczonego marzyciela, który gruntownie 

zmieni swoje poglądy po pierwszym starciu się z miejscowymi realiami. 
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Pytaniem, które nadal czeka na wiarygodną odpowiedź, dotyczy 

gorzkiego dylematu: dlaczego tak się dzieje, że sprawdzone w Europie 

praktyki wpadają w pułapkę krzywego zwierciadła na Bałkanach? Czy to 

Półwysep jest taką przestrzenią pokrzywdzenia dobrych modeli 

cywilizacji europejskiej, lub same praktyki europejskie w rzeczywistości 

są słabe i wbrew pozorom – nie uniwersalne? Pięknym przykładem tego 

dylematu może być porównanie administrowania, powiedzmy, festiwalu 

kultury organizowanego w Polsce i w Bułgarii. Mamy podobne 

procedury konkursowe, porównywalne dofinansowanie, standardowe 

struktury organizacyjne... To dlaczego w takim razie jakość eventu, efekt 

społeczny i typy beneficjentów projektów odczuwalnie się różnią w obu 

państwach? Przecież Unia wydała pieniądze, zaufała organizatorom 

wydarzenia, a w końcu całemu procesowi. Bałkańcy tylko potwierdzają 

swoje przekonania, że projekty europejskie nie są dostępne każdemu, 

bowiem dostarczają one środki organizacjom związanym z konkretnymi 

osobami fizycznymi o spornym prestiżu społecznym. 

Niezaprzeczalnym faktem pozostaje członkostwo kilka krajów 

bałkańskich w Unii przy równoczesnym istnieniu takich praktyk w tych 

państwach, jak mafia majątkowa, korupcja na wszystkich szczeblach 

urzędów publicznych, niedostateczny postęp w digitalizacji usług 

administracyjnych. Figura uosabiająca taki stan rzeczy to nadal celnik 

bałkański, który nie jest wymysłem wyobraźni Emira Kusturicy. W 

ostatnich latach budzi zdumienie ogrom przeszkód przed wprowadzeniem 

możliwości elektronicznego głosowania na wyborach parlamentarnych. 

W międzyczasie skandale związane ze służbami celnymi na różnych 

przejściach granicznych nie schodzą z pierwszych stron prasy. 

W kontekstach jak wyżej wymienionych jest wyjątkowo trudno 

wzbudzać zaufanie do administracji unijnej. Zaryzykowałbym 

stwierdzenie, że na Bałkanach Unia oferuje wspaniałe programy oraz 

dofinansowanie różnorodnych projektów, promuje dobre praktyki i 

know-how, ale brakuje efektownej kontroli w sprawie przejrzystego 

korzystania ze środków i osiągniętych celów projektowych; do dzisiaj 

wydaje ona rekomendacje związane z praworządnością, oczekując na 

rzetelne rozliczenie ze strony partnerów z Półwyspu. Ale czy to jest 

wystarczające? Przeciętny Bałkaniec od razu rozpozna schemat fundusze 

unijne – kontrola bałkańska jako zaproszenie do bezpośrednich 

czynności korupcyjnych. 

 

- Czy alfabet bułgarski ma wpływ na wizerunek Bułgarii? 

Bułgarski alfabet to jeden z nielicznych instrumentów 

skutecznego, efektownego podkreślenia wyjątkowego dziedzictwa 
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kulturowego tego państwa europejskiego południa. Naród bułgarski jest 

szczególnie dumny ze swojego języka i piśmiennictwa – do takiego 

stopnia, że język i sam alfabet stanowią filary tożsamości narodowej. 

Można by stwierdzić, że kultura narodowa jest języko- i 

alfabetocentryczna. Ale zjawisko takie nie dotyczy wyłącznie Bułgarów i 

ma potencjał prowokować negatywne procesy, które łatwo wykorzystać 

do celów populistycznych. Właśnie na tej podstawie, niestety, obecnie 

rozgrywają się polityczne spory o dopuszczenie kandydatury Republiki 

Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Przedstawicielom 

europejskiego Zachodu lub Ameryki jest niemożliwe zrozumienie, czego 

w rzeczywistości nie mogą podzielić między sobą „ci tam Bałkańcy”. Do 

dzisiaj Półwysep pozostaje taką formacją społeczno-kulturową, gdzie 

narody i państwa walczą nie o ropę lub o przewagę w widzialności ich 

produktów w internecie, bo zajęte są one z ustaleniem jakiej narodowości 

był pewny średniowieczny władca lub, czy język Słowian w X wieku ma 

być zwany starosłowiańskim czy starobułgarskim. 

Z całą pewnością cyrylica daje szansę Bułgarom przypomnieć 

ciekawym Europejczykom, że pochodzi ona z Bałkanów (z terenów 

północno-wschodniej średniowiecznej Bułgarii), a także, że tak zwana 

cyrylica to dopiero drugi alfabet słowiański (bo oryginalna grafika 

cyrylo-metodiańska zwana jest głagolicą i mocno się różni od systemu 

cyrylickiego). 

Ale mamy zdawać sobie sprawę, że zanim alfabet bułgarski 

podniesie imidż kraju w kontekście popularno-kulturowym (reklamowo-

turystycznym), już przyczynił się on do symbolicznego okrajania 

tożsamości narodowej. Stało się tak, ponieważ od 1992 roku, zgodnie z 

praktyką na kontynencie, tablice rejestracyjne samochodów pozbawiono 

tych liter cyrylickich, które nie mają odpowiedników w alfabecie 

łacińskim. Kompromis wprowadzono tylko dla litery У, która jest 

podobna, lecz nietożsama z Y. Czyli na poziomie symbolicznym jeszcze 

w ostatniej dekadzie XX wieku ukształtował się model do przyszłej 

integracji z Unią: wszystko, co jest formalnie zgodne z unijnymi realiami, 

zostanie przyjęte; natomiast automatycznie ma zniknąć to, co nie spotyka 

się w „niecyrylickich” państwach, jak np. litery Б, И, П, Ш, Щ. W moim 

ujęciu ten pozornie drobiazgowy fakt zasygnalizował bardzo szerokie 

tendencje, które później zaczęły się przejawiać na wszystkich szczeblach 

eurointegracji. 

W świetle powyższego kazusu można stwierdzić, że duma 

obywateli kraju, iż dzięki Bułgarii cyrylica stała się kolejnym oficjalnym 

alfabetem w Unii Europejskiej, nie jest w wystarczającym stopniu 
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uwzględniona odpowiednimi reklamowymi kampaniami, które miałyby 

podkreślić wizerunek państwa jako egzotyczną destynację turystyczną. 

O ile cyrylica – bułgarski alfabet wprowadza do sfery sacrum 

bułgarskości, przywiązanie do niej rodzi sporo trudności w wymiarze 

praktycznym. Dzisiejszy przeciętny Bułgar nie ma problemów z 

szukaniem haseł internetowych po angielsku, chętnie ogląda filmy i 

teledyski w różnych językach, ale trudno mu wyjść spoza ramy rodzimej 

ortografii nawet gdy sytuacja naturalnie tego wymaga. Od pokoleń 

edukacja narodowa, na przykład, trzyma się o cudzysłów, także ul. 

Adama Mickiewicza w Bułgarii tradycyjnie jest zapisywana jako улица 

„Адам Мицкевич“, a Uniwersytet (im.) Angela Kanczewa – jako 

Университет „Ангел Кънчев“. Ale czy cudzysłów ma miejsce w 

tłumaczeniu nazw rodzimych instytucji na język angielski? Wydaje się, 

że wbrew logice i angielskiej ortografii, praktyka lokalna trzyma się 

cudzysłowu. Dla przykładu, witryna internetowa Teatru Narodowego 

nazywa instytucję „Ivan Vazov” National Theatre i tak dzieje się w 

ogromnych ilościach przypadków. Zajmując się tematyką nazw własnych 

bułgarskich instytucji, dochodzimy do szokującego wniosku, że 

większość z nich nie posiada oficjalnych wersji ich nazw w języku 

angielskim! A to prowadzi do szeregu trudności, chociażby kiedy 

naukowiec z miejscowego uniwersytetu wpisuje swoją afiliację w 

międzynarodowych bazach danych. 

Jednym słowem: jestem głęboko przekonany, że cyrylicę czeka 

ciekawy, dynamiczny rozwój w następnych dziesięcioleciach. Bułgarzy 

jednak mają przywyknąć do oficjalizacji nazw swoich instytucji w wersji 

angielskojęzycznej, a nie tylko rodzimej. Zresztą, kazus jest podobny w 

Polsce w sytuacjach dotyczących nazw zawierających znaki 

diakrytyczne. Czy lepiej pisać po angielsku Skłodowska, czy Sklodowska 

w przypadku nazwy lubelskiego uniwersytetu, lub Czesław Miłosz / 

Czeslaw Milosz, Łódź czy Lodz? Praktyka jest silniejsza niż 

jakiekolwiek odgórne reguły, pomimo faktu, że bez reguł jest trudno żyć. 

Zastanawiam się, czy Polacy będą się sprzeciwiać postanowieniom 

pozbawienia się diakrytyk w wypisach swoich nazwisk w oficjalnej 

dokumentacji po angielsku? W przypadku Bułgarów, nawet jeśli chodzi 

tylko o cudzysłów, taki sprzeciw będzie widoczny w przestrzeni 

publicznej i chętnie wykorzystany przez część formacji politycznych. 

 

- Jak poznawać literaturę innych krajów? 

Takie fundamentalne pytanie nadal pozostaje bez kategorycznej 

odpowiedzi. Przynajmniej od końca XIX wieku europejska humanistyka 

liczy na mezalians nauki języka i literatury, co w naszych czasach 
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kwestionuje zasadność zawodowego określenia się jako filologa lub 

przeważnie lingwistę / literaturoznawcę. Topos filologii jest tak głęboko 

wdrożony w slangu akademickim, że nawet drobne wyjście poza ramy 

filologii wkracza w strefę kulturoznawstwa, postrzeganego jako kolejną, 

odrębną dyscyplinę naukową. Czy więc takie postrzeżenie filologii jest 

zasadne we współczesnym świecie? 

Na pewno jeśli ktoś liczy na głębsze poznanie obcej literatury w 

przekładzie na rodzimy język, powinien być szerszy dostęp do 

materiałów dotyczących kontekstu kulturowego i historycznego danego 

narodu, jak również kadra doświadczonych tłumaczy. W przypadku 

literatury bułgarskiej w Polsce uważam, że dzisiaj odczuwa się coraz 

wyraźniej brak wystarczającej ilości mediatorów pomiędzy dwiema 

kulturami. Tłumacz literatury pięknej i w ogóle – artefaktów wysokiej 

kultury, to człowiek o szerokich kompetencjach i subtelności, świadom 

różnych warstw funkcjonowania języka, co nie jest niezbędne dla roli 

tłumacza rządowego lub biznesowego. Bułgarzy natomiast mają 

szczęście, że w Polsce istnieją takie osoby, jak Wojciech Gałązka i Hanna 

Karpińska, którzy od wielu lat nie oszczędzają ani wysiłków, ani pasji w 

celu rozpowszechniania literatury bułgarskiej w Polsce. Tu nie można nie 

wspomnieć o projekcie Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej W. 

Gałązki, w którym tłumacz jest zarazem organizatorem i mecenasem 

wydania ważnych, aczkolwiek niekomercyjnych pozycji klasyki 

narodowej. Bez elementu bezinteresowności pośrednika kulturowego, 

poznawanie obcej literatury wydaje mi się rzeczą niemożliwą. 

A bywa i tak, że w rodzimej literaturze pojawiają się oryginalne i 

wysokiej jakości spojrzenia na inne kraje. W kontekście polsko-

bułgarskim w ostatnich latach wyjątkowe miejsce zajmują eseje Sylwii 

Siedleckiej Złote piachy (2019), traktujące trudne i wielowarstwowe 

zjawiska kształtujące bułgarskość w epoce komunizmu i transformacji 

ustrojowej. Książka ta jest między innym pięknym świadectwem, że 

Polska posiada autentyczne, mocne głosy w omawianiu specyfiki 

egzotycznego bałkańskiego kraju. Stanowi ona bardzo dobre 

wprowadzenie do kontekstu bułgarskiego, jeżeli ktoś by się pokusił 

zgłębić swoją wiedzę o historii, kulturze, literaturze i społeczeństwie 

bułgarskim. 

Rozważając sposoby poznawania innych tradycji narodowych, 

globalne procesy stawiają inne formy i środki przekazów do szybszego i 

skutecznego kreowania własnego obrazu obcego kraju. Filmy 

popularnonaukowe, teledyski, różnorodne materiały w internecie 

sprawiają, że dzisiaj literatura piękna niezawodnie traci pozycję 

wiarygodnego klucza otwierającego nieznane dotąd przestrzenie. 
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Możemy ubolewać nad takim faktem, zwłaszcza mając na uwadze prestiż 

tak zwanej wysokiej kultury. Możemy też wybrać pragmatyczny sposób 

reagowania i paralelnie z rozpowszechnianiem arcydzieł narodowych 

kultur przemówić językiem współczesnych mediów. Czy jesteśmy 

gotowi na takie wyzwania, stojące przed promocją rodzimych tradycji w 

świecie słowiańskim i niesłowiańskim? 
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Piotr Szreniawski – Sprawozdanie z dwu Ogólnopolskich 

Konferencji Naukowych: „Komunikacja w perspektywie nauk 

administracyjnych” i „Obywatel a sfera publiczna”. 

 

Wiosną 2022 roku miały miejsce dwie konferencje 

współorganizowane przez WSHE w Zamościu, Katedrę Prawa 

Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS w Lublinie oraz 

Think Tank Nauk Administracyjnych. Konferencje miały formułę online, 

i zgromadziły przedstawicielki i przedstawicieli z kilkunastu ośrodków 

naukowych. Dodać należy, że udział w konferencjach był bezpłatny, a 

oba wydarzenia spotkały się także z dużym zainteresowaniem biernym. 

Poza wieloma referatami, na sukces konferencji złożyła się również 

dyskusja. Organizatorzy, w tym reprezentujący WSHE w Zamościu, 

usłyszeli wiele słów uznania dotyczących wyboru tematyki, organizacji 

obrad i ogólnej atmosfery spotkań. 

WSHE w Zamościu nie tylko współorganizowała obie 

konferencje, ale także wzmocniła je merytorycznie. Na pierwszej 

konferencji Rektor WSHE w Zamościu, Dr Małgorzata Szreniawska w 

swoim referacie omówiła funkcjonowanie podmiotów publicznych w 

Polsce w sytuacji ogłaszania stopni alarmowych, zaś podczas drugiej 

konferencji Dr Przemysław Gorzko omówił zagadnienia bezpieczeństwa 

obrotu gospodarczego.  

Konferencje odbiły się dużym echem wśród przedstawicieli 

nauki. List gratulacyjny w związku z podjęciem przez organizatorów 

tematyki związanej z pozycją prawną obywatela przesłał Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW. Ponadto wiele osób 

uczestniczących w konferencjach zachęcało organizatorów do podjęcia 

się kolejnych działań, związanych z organizowaniem podobnych 

konferencji w przyszłości. 
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Małgorzata Szreniawska – Sprawozdanie z konferencji „Nowe 

technologie i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa 

i gospodarki”.  

 

W dniach 13-14 maja 2022 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-

Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu odbyła się 

konferencja, podkreślająca znaczenie praktyków dla bezpieczeństwa 

społeczeństwa i gospodarki. Patronat honorowy nad wydarzeniem 

sprawowali Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Dziekan 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dr hab. prof. Arkadiusz 

Bereza oraz Instytut Europy Środkowej. Współorganizatorem oraz 

partnerem wydarzenia był Instytut De Republica. Konferencja 

zgromadziła wiele osób, będących ekspertami w dziedzinie nowych 

technologii i bezpieczeństwa. Prelegentki i prelegenci zwracali uwagę na 

specyfikę Lubelszczyzny oraz na szanse związane z inwestowaniem w 

obszarze nowych technologii i bezpieczeństwa. Dostrzeżone zostały 

wyzwania związane z sytuacją geopolityczną i z rozwojem 

technologicznym. Podkreślano rolę umiejętności praktycznych, 

doświadczenia i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. W tym kontekście 

osoby uczestniczące w konferencji wyraziły bardzo pozytywne opinie 

wobec WSHE, związane z kształceniem studentów w dziedzinie 

bezpieczeństwa, i z organizowaniem wydarzeń dotyczących tematyki 

bezpieczeństwa. Debata tocząca się podczas spotkania spotkała się z 

dużym zainteresowaniem ze strony studentek i studentów. Jednym z 

celów konferencji była integracja środowiska naukowego i biznesowego, 

działających w dziedzinie bezpieczeństwa. Wśród panelistów byli m.in. 

Bartłomiej Zając – Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola, płk Radosław 

Kudraj – Dowódca 18 Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu, Magdalena 

Stachyra – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo 

Technologicznego, dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Rozwoju 

Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Lublin, Tomasz Kossowski – 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Fundusz Zewnętrznych UM 

Zamość oraz pracownicy naukowi ASzWoj i WSHE w Zamościu. 

Częścią wydarzenia była wystawa sprzętu wojskowego produkowanego 

przez Hutę Stalowa Wola S.A., wystawa spotkała się z wielkim 

zainteresowaniem mieszkańców Zamościa i mediów. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o publikacjach Wyższej Szkoły 

Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego  

z siedzibą w Zamościu: 

 

https://wszh-e.pl/kultura-i-nauka/wydawnictwa-wshe 


