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ROLA I ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII W PRZECIWDZIAŁANIU
TERRORYZMOWI
JACEK CZULAK

Abstract
Terrorism is a big problem of a contemporary world. The terrorists operate on every inhabitet
continent of the Earth. There are a lot of definitions of a terrorism and it is difficult to define this
concept precisely. There are many ways of classification of this phenomenon. Psychology is a science,
which can help people to cope with this problem. Using psychological methods it is, for example,
possible to lessen a probability of a terrorist attack, to make easier helping terrorism’s victims and to
support the authorities to stand up to terrorists. Psychology has a lot of applications in fighting against
terrorism. It is very important to understand that terrorists not only kill their direct victims but also
mentally destroy the significant part of a society. One of the most important state’s function is to
ensure the security of its citizens. Dangers may come from the nature (drought, flood, fire, earthquake)
or may be connected to people activity (water, air and soil pollution, greenhouse effect). Another
dangers are warfare, terrorism and weapons of mass dectruction. All the nations should co-operate in
fighting against the terrorism.

Keywords: terrorism, dangers, psychology
W celu przeciwdziałania terroryzmowi powinno się wykorzystywać wszelkie dostępne narzędzia,
między innymi każdą z nauk, która może w jakikolwiek sposób pomóc. Dogłębne poznanie problemu
jakim jest terroryzm i stworzenie mechanizmów umożliwiających wczesne rozpoznanie zagrożeń ma
szansę przyczynić się do zminimalizowania skutków zamachów. Jako, że terroryzm stanowi obecnie
globalne zagrożenie, jego badanie i walka z nim powinny mieć charakter całościowy. Psychologia,
jako nauka empiryczna, bada mechanizmy i prawa obowiązujące w sferze psychicznej człowieka,
a także wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie. Dlaczego psychologia może pomóc
w przeciwdziałaniu terroryzmowi? Otóż zajmuje się ona psychologicznymi aspektami religii, łączona
jest z neuropsychologią i neurobiologią, przez co umożliwia badanie wieloaspektowych obszarów
funkcjonowania człowieka. Wiele z działów psychologii stanowić może skuteczne narzędzie
pomagające w ochronie przed terroryzmem. W zakresie działań antyterrorystycznych psychologia
może być zastosowana w procesie obniżania podatności na atak oraz dla wzmocnienia zdolności
społeczeństwa do rozpoznawania zagrożonej infrastruktury i innych zagrożonych atakiem obiektów.
W kwestii przeciwdziałania terroryzmowi można by użyć technik psychologicznych do oceniania
i poprawy świadomości ogółu społeczeństwa, można by także poprawić sposoby wykrywania
zagrożeń, które są zastosowane w specjalnych do tego celu urządzeniach oraz polepszyć skuteczność
pracy ludzi, którzy są operatorami owych urządzeń. Psychologia może pomóc w poprawie
mechanizmów podejmowania decyzji, może usprawnić pracę zespołową i lepiej wytrenować personel.
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Ponadto pewne zasady psychologii mogą znaleźć zastosowanie przy wstrzymywaniu i utrudnianiu
działalności terrorystycznej. Natomiast w obszarze zarządzania skutkami psychologia pomóc może
w poprawie procedur ewakuacji osób, promowania odporności społeczeństwa (odporności, czyli
zdolności do powrotu do realizowania swoich funkcji). Może także ułatwić udzielanie bardziej
efektywnej pomocy ofiarom zamachów, a także wspierać władze w przeciwstawianiu się terrorystom
[Kęsoń, 2008].
Przyjrzyjmy się bliżej roli psychologii w zakresie działań antyterrorystycznych. Nie ma to
oczywiście na celu zaniechania dociekań jakie poczyniono dotychczas w kwestii źródeł
i uwarunkowań terroryzmu. Chodzi raczej o dokładne rozważenie, w jaki sposób psychologia może
poprawić bezpieczeństwo, ochronę personelu oraz naprawić skutki ataków. Należy wziąć pod uwagę,
że współczesna psychologia łączy wiele dziedzin wiedzy, takich jak ergonomia, czynniki ludzkie,
neuropsychologia, psychologia poznawcza i społeczna neuropsychologia, psychoterapia, a także
psychologia osobowa, przedmiotem jej badań jest również wpływ kultur na zachowanie jednostki.
Zastosowanie psychologii we wspieraniu działań antyterrorystycznych może mieć miejsce w
dwóch obszarach: zmniejszania zagrożenia i wskazywania obiektów podatnych na atak. Możliwe jest
tu:
1) zastosowanie czynnika ludzkiego i zasad ergonomii do redukcji wrażliwości na atak;
2) zorganizowanie pomocy społeczeństwa w celu identyfikowania wrażliwości na atak.
W przypadku pierwszym dokładniej chodzi o to, aby jak najwięcej uwagi poświęcić temu, jakie
wymagania powinny spełniać nowe i modernizowane obiekty budowlane należące do instytucji
państwowych. Tutaj psychologia i inżynieria uzupełniają się wzajemnie. Zasady ergonomii i czynnika
ludzkiego mogą być użyte na przykład przy projektowaniu systemów ewakuacyjnych oraz wnętrz.
W przypadku drugim dość istotne wydaje się ustalenie sposobu wynagradzania społeczeństwa za
wskazywanie między innymi słabych punktów infrastruktury, lub też budynków, które mogłyby stać
się łatwym celem ataku. Psychologowie chcieliby stworzyć system wykrywania przed zdarzeniem.
W jaki sposób można by realizować tę ideę? Na przykład poprzez utworzenie grup ochotniczych
straży, które po odpowiednim przygotowaniu patrolowałyby infrastrukturę, która nie jest chroniona
lub też poprzez wyselekcjonowanie grup specjalistów, którzy prowadziliby obserwacje systemów pod
kątem wykrywania ich słabości. Niemożliwe jest uzyskanie całkowitego bezpieczeństwa i pełnej
informacji, która mogłaby zabezpieczyć nas przed atakami terrorystów. Jednak pomoc społeczeństwa
umożliwia zgromadzenie niezmiernie istotnej wiedzy, której w żaden inny sposób pozyskać się nie da,
a która może pomóc znacznie poprawić nasze bezpieczeństwo [Kęsoń, 2008].
Rozważając dokładniej zastosowanie psychologii w przeciwdziałaniu terroryzmowi należy
zwrócić uwagę na fakt, iż charakterystyczna dla działań terrorystycznych jest pewna cykliczność.
Działania te składają się z następujących faz:
 planowania;
 przygotowania;
 wykonania;
 ucieczki;
 oceny efektów.
Jeśli cykl zakończy się dla terrorystów pozytywnie należy spodziewać się, że rozpoczną oni
kolejny, zwykle o większej skali atak. Rolą państwa, jego władz i służb jest przerwanie cyklu.
Psychologia może przyczynić się do przerwania tego cyklu. Po pierwsze poprzez wzmocnienie
gotowości społeczeństwa na zdarzenia terrorystyczne. Po drugie, poprzez poprawę skuteczności
działań wykrywczych służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Po trzecie, poprzez utrudnianie
terrorystom ich działań, czyli tworzenie odpowiednich barier (utrudnień) dla tych działań [Kęsoń,
2008].
Poniżej, na podstawie artykułu Tadeusza Kęsonia zatytułowanego „Rola psychologii
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w przeciwdziałaniu terroryzmowi” omówiono konkretne cele, jakie muszą być realizowane przez
psychologię, jeżeli ma ona wspomagać państwo w walce z terroryzmem.
Wytworzenie społecznej gotowości do wskazywania symptomów działalności terrorystycznej.
Jest to możliwe, ponieważ żaden atak terrorystyczny nie może odbyć się bez przygotowań. Terroryści
kupują materiały wybuchowe, trenują, przemieszczają się, podkładają ładunki wybuchowe. Jeśli
społeczeństwo będzie postawione w stan gotowości może wykryć pewne sygnały odpowiednio
wcześnie i informować odpowiednie służby o podejrzanych zakupach, pojazdach, czy pozostawionych
pakunkach. W tego typu przygotowaniu społeczeństwa mogłoby mieć zastosowanie kilkanaście metod
znanych psychologii.
Szacowanie świadomości zagrożeń terrorystycznych - aby dokonać zmiany zachowań
społeczeństwa niezbędne jest oszacowanie na jakim etapie świadomości się ono znajduje, a także jakie
są różnice między rozwiązaniem do którego dążymy a stanem obecnym. Podstawowymi celami
szacowania świadomości zagrożeń terrorystycznych mogłoby być:
1 zdefiniowanie czym jest świadomość działań terrorystycznych;
2 gromadzenie ważnych danych o świadomości społecznej;
3 wskazanie mocnych i słabych stron świadomości społecznej;
4 zidentyfikowanie warunków i skłonności zwiększających i zmniejszających świadomość
społeczeństwa.
Poprawa świadomości działań terrorystycznych w ogóle społeczeństwa - gdy poznamy
poziom świadomości działań terrorystycznych ogółu społeczeństwa i wiemy w jakich obszarach
należałoby zwiększyć jego świadomość, możemy podjąć działania mające na celu poprawę tej
świadomości. Zastosować tu można trzy specjalności psychologiczne: psychologię kształcenia,
metody perswazji i programy oceny. Szerokie doświadczenia psychologii w zakresie badań nad
technikami nauczania oraz optymalizacji kształcenia mogą być wykorzystane przy określaniu metod
poprawy świadomości społeczeństwa [Kęsoń, 2008].
Kolejnym aspektem, w którym psychologia może pomóc w walce z terroryzmem jest
poprawa wykonywania obowiązków w zakresie wykrywania zagrożenia przez personel
przeciwdziałający terroryzmowi. Najistotniejsza jest tu pomoc personelowi działającemu na
pierwszej linii przeciwdziałania temu zjawisku. Mowa tu o osobach bezpośrednio odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, na przykład personel prześwietlający bagaże, agenci wywiadu oraz obsługujący
specjalne bramki do wykrywania metalu. Psychologia może pomóc w poszukiwaniu nowych narzędzi
wykrywania, ułatwić pracę zespołową personelu, wspomóc pracę administracji w kwestii
selekcjonowania personelu jak również usprawnić działania personelu obsługującego urządzenia
wykrywające.
Wzmocnienie możliwości wykrywania – personel kontrolujący bagaż oraz obsługujący
bramki wykrywające metale, ma za zadanie wykrycie niebezpiecznych materiałów, które mogłyby
zostać wykorzystane w celu przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Agenci wywiadu mają
natomiast na celu wykrycie działań, zachowań i aktywności, które mogłyby wskazywać na
przygotowania do działalności terrorystycznej. Praca tych grup personelu bazuje na dwóch
zasadniczych umiejętnościach (dziedzinach) psychologii – zwracaniu uwagi na coś i podejmowaniu
odpowiednich decyzji. Tak więc psychologia daje temu personelowi bardzo ważne narzędzia do pracy.
Może być przydatna w następujących obszarach: uwaga skupiona, ukierunkowana na coś, selektywna
i podzielna, czujność, stres i zmęczenie. Aktualne badania ergonomii i czynników ludzkich poruszają
się w obszarach bardzo specyficznych dziedzin poznania i ludzkich zachowań. Są to badania bardzo
istotne dla przeciwdziałania terroryzmowi. Przykładowo można tu przytoczyć badanie pracy mózgu
podczas prześwietlania bagażu oraz sprawdzanie jak obniżają się możliwości mózgu wraz ze
wzrostem zmęczenia. .Świadomość sytuacyjna to kolejny obszar zainteresowania psychologii. Wiąże
się ona ze zdolnością postrzegania przedmiotów zależnie od czasu i przestrzeni i zdolności
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przewidzenia zmiany ich statusu w najbliższej przyszłości. Badanie czynnika ludzkiego może być
ukierunkowane na podejmowanie decyzji w warunkach stresujących. Wszystkie wyżej opisane
doświadczenia psychologii mogą być wykorzystane w działaniach personelu, który przeciwdziała
terroryzmowi, mogą również pomóc poprawiać efektywność jego pracy.
Wyposażenie personelu odpowiedzialnego za zwalczanie terroryzmu w zaawansowane
psychologiczne zautomatyzowane narzędzia. Uogólniając – osoby, które zajmują się
przeciwdziałaniu terroryzmowi analizują sygnały mogące świadczyć o ewentualności wystąpienia
działania terrorystycznego. Sygnały, które oni analizują często nie świadczą wprost o zagrożeniu,
przykładowo, duże ilości nawozów sztucznych mogą być przedmiotem zakupów zarówno rolnika,
który wykorzysta je na swoim polu, jak i terrorysty, który wytworzy z nich materiały wybuchowe.
Widać więc, że sygnał – „zakup nawozów” nie wskazuje bezpośrednio na zagrożenie, nazywamy go
„nieostrym sygnałem”. Tego typu sygnały najczęściej nie mają nic wspólnego z terroryzmem, jednak
nie zawsze. Naukowcy badający czynnik ludzki oraz ergonomię zajmują się uzupełnianiem
klasycznego podejścia do wykrywania sygnałów. Właśnie dzięki nauce jaką jest psychologia byłby
możliwy rozwój systemów analizujących dane takie jak rodzaj zakupów, sposób aktywności
w Internecie, podróżowanie. Analiza tychże danych umożliwiałaby ostrzeganie odpowiednich służb
o wykryciu sygnałów mogących zwiastować działalność terrorystów [Kęsoń, 2008].
Wzmocnienie funkcji zespołu w pracy personelu przeciwdziałającego terroryzmowi
Zespoły personelu zajmującego się przeciwdziałaniem terroryzmowi pracują często w różnych
miejscach i obiektach nad różnymi kwestiami. Można powiedzieć, że są to zespoły wirtualne. Ich
praca bywa wspomagana przez wytwory sztucznej inteligencji. Psychologia badająca czynnik ludzki
i ergonomię poprzez szacowanie i polepszanie funkcji zespołu oraz badanie zespołów wirtualnych
może pomóc w poprawie jakości pracy tych zespołów. Wspomnieć należy również o tym, że
dzisiejsze zespoły, które zajmują się zapobieganiem działalności terrorystów stają się wielokulturowe
i wielonarodowe, co oddziałuje na ich pracę. Odpowiednie techniki psychologiczne mogą
ukierunkować w dobrą stronę pracę takich zespołów oraz poprawić ich funkcjonowanie.
Użycie wysoce zaawansowanych metod psychologicznych w celu przeselekcjonowania
i treningu personelu przeciwdziałającego terroryzmowi. Wydaje się oczywiste, że będzie wzrastało
zapotrzebowanie na różnorakie zespoły przeciwdziałające terroryzmowi. Ich członkowie narażeni są
na bardzo stresującą pracę a ich decyzje mogą decydować o życiu lub śmierci tysięcy ludzi. Z tego
powodu zastosowanie psychologii do selekcji, treningu i rozwoju personelu wydaje się uzasadnione.
W procesie selekcji szczególnie przydatne mogłyby okazać się osiągnięcia psychologii osobowości
oraz badania nad relacjami i współdziałaniem członków zespołów o różnych charakterach.
Psychologia już w tej chwili dysponuje instrukcjami dotyczącymi zmian efektywności treningu dla sił
zbrojnych. Opracowania te mogłyby być zaadaptowane dla potrzeb walki z terroryzmem. W celu
dobrego wyszkolenia personelu należałoby przeprowadzić zajęcia praktyczne, w których zastosowano
by symulację komputerową, ćwiczenia zmiany ról oraz rzeczywistość wirtualną. Najistotniejsze
byłoby tu zwrócenie uwagi na tak zwaną pierwszą odpowiedź na działalność terrorystyczną. Również
bardzo użyteczny mógłby być aspekt treningu i rozwoju obejmujący wzmocnienie poznawania.
Termin ten obejmuje wzmocnienie pewnych cech, takich jak inteligencja, intuicja, kreatywność oraz
mądrość, co może być wykorzystane nie tylko do wykrywania, ale nawet do przewidywania działań
terrorystycznych [Kęsoń, 2008].
Blokowanie funkcjonowania terroryzmu. Teoria i metody badań stosowane w psychologii
mogą być zastosowane do blokowania funkcjonowania terroryzmu na co najmniej dwa sposoby.
Metody te bazują na obserwowaniu terrorystów oraz blokowaniu ich działalności.
Zastosowanie metod opartych na obserwacji terrorystów – ponieważ każda akcja
terrorystyczna oparta jest na dość specyficznej taktyce i metodzie można się owych metod i taktyk
nauczyć po to, aby terroryzm zwalczać. W przypadku cyberterroryzmu sposób ten okazał się
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skuteczny, ponieważ badania prowadzone nad działalnością hakerów umożliwiły skuteczne
rozpoznanie ich taktyk i metod, co przyczyniło się do lepszych skutków w walce z cyberterroryzmem.
Wniosek z tego taki, że badanie strategii działania przestępców może naprowadzić nas na metody
obrony. Realizacja tego projektu mogłaby odbyć się w ten sposób, że poprzez pracę z terrorystami
przebywającymi obecnie w więzieniach poznawano by ich techniki działania, co pozwoliłoby na
wypracowanie metod ochrony.
Zastosowanie metod blokowania operatorów (ekspertów) – psycholodzy zauważyli, że w
niektórych przypadkach działania terrorystów są jak gdyby odbitymi w krzywym zwierciadle
działaniami personelu zajmującego się bezpieczeństwem. Te podobieństwa między nimi
przedstawiono poniżej:
1.Służby zwalczające terroryzm pracują w zespołach, natomiast terroryści w komórkach.
2.Zarówno terroryści jak i personel bezpieczeństwa zajmują się gromadzeniem danych
wywiadowczych.
3.Służby zwalczające terroryzm angażowane są w procesie planowania i podejmowania decyzji,
natomiast terroryści planują swoje działania i podejmują decyzje o ich wykonywaniu.
Z powyższego wynika, że i terroryści i personel bezpieczeństwa muszą podjąć takie same wyzwania.
Można więc wywnioskować, że takie samo podejście psychologiczne może odegrać rolę nie tylko w
zwiększaniu efektywności pracy, ale również w blokowaniu działalności terrorystycznej. Istotą tej
metody jest zastosowanie identycznych działań, jednak dla osiągnięcia efektu odwrotnego [Kęsoń,
2008].
Kolejnym obszarem w jakim psychologia może pomóc w przeciwdziałaniu terroryzmowi jest
zarządzanie konsekwencjami. Niestety, z dużym prawdopodobieństwem możemy przyznać, że
w niedalekiej przyszłości, mimo wysiłków wszelkich służb, może zdarzyć się skuteczny atak
terrorystyczny. Na czym polega zarządzanie skutkami takiego ataku? Przede wszystkim na
ograniczeniu jego skutków oraz na pomocy władzom lokalnym podczas stabilizowania sytuacji
powstałej w jego wyniku. W obszarze zarządzania konsekwencjami mogą być zastosowane
następujące metody psychologii:
 wzmocnienie możliwości pierwszej reakcji (odpowiedzi) na skutki ataku terrorystycznego;
 ulepszenie procedur ewakuacyjnych i opuszczenia zaatakowanego miejsca przez
poszkodowanych;
 promowanie elastyczności reagowania społeczeństwa;
 zwiększenie skuteczności pomocy medycznej dla ofiar i poszkodowanych.
Przyjrzyjmy się dokładniej wymienionym powyżej sposobom w jaki psychologia może pomóc
w zakresie zarządzania konsekwencjami ataków terrorystycznych.
Wzmocnienie możliwości pierwszej reakcji (odpowiedzi) na skutki ataku
terrorystycznego – służby odpowiedzialne za pierwszą odpowiedź na atak to policja, straż pożarna
oraz ratownictwo medyczne. Skuteczność ich odpowiedzi na działania terrorystów uzależniona jest od
ich świadomości i właściwego zrozumienia aspektów ich działania, czyli krótko mówiąc tego, że
w ich rękach bardzo często spoczywa życie lub śmierć wielu ludzi. Dlatego polepszanie świadomości
sytuacyjnej, o której mowa była już wcześniej oraz polepszanie zdolności poznania sytuacyjnego
ludzi, którzy są odpowiedzialni za pierwszą odpowiedź na atak to te metody psychologiczne, które
należałoby tutaj wykorzystać. Ponieważ służby działające w pierwszej odpowiedzi zwykle pracują
zespołowo, we wspomaganiu ich pracy można wykorzystać badania nad procesami decyzyjnymi. Ich
skuteczność jest uzależniona od narzędzi jakimi się posługują. I tutaj pomóc mogą psychologowie
zajmujący się ergonomią i badaniem czynnika ludzkiego [Kęsoń, 2008].
Ulepszenie procedur ewakuacyjnych i opuszczenia zaatakowanego miejsca przez
poszkodowanych – szczególnie istotne jest tu właściwe oznaczanie wyjść ewakuacyjnych
i odpowiednie alarmowanie społeczeństwa. Należy zwrócić uwagę na projektowanie procedur
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ewakuacji i ucieczki z miejsca, w którym nastąpił atak terrorystyczny. Z powyższym powiązany jest
również problem jak najszybszego powiadamiania służb, których zadaniem jest zadziałanie
w pierwszej kolejności.
Promowanie elastyczności reagowania społeczeństwa – psychologia może odegrać rolę
w budowaniu społeczeństwa, które byłoby mniej podatne na aspekty psychologiczne ataku
terrorystycznego. Aby to zrealizować należy sięgnąć po wiedzę z zakresu elastyczności reagowania
społeczeństwa oraz tak zwanej pozytywnej psychologii. Umiejętność elastyczności jest
nierównomiernie rozłożona w społeczeństwie. Znaczne osiągnięcia psychologii w zakresie badania
odporności na depresję, ludzkiej wytrzymałości, siły wewnętrznej można wykorzystać w programach
radzenia sobie ze stresem. Tego typu programy należałoby wdrożyć w jak największej części
społeczeństwa , co sprawiłoby, że zmniejszy się jego podatność na psychologiczne efekty zamachów
terrorystycznych.
Zwiększenie skuteczności pomocy medycznej dla ofiar i poszkodowanych – aby
skutecznie pomóc ofiarom ataków terrorystycznych należy zdać sobie sprawę, że przy ich leczeniu
należy wykorzystać specjalne, psychologiczne metody postępowania, takie jak dla ofiar stresu
pourazowego czy też osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Można tu wykorzystać
doświadczenia psychologii w zakresie leczenia ofiar katastrof oraz leczenia klinicznego.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż współczesny świat walczy z terroryzmem poprzez
branie odwetu. Z punktu widzenia psychologii nie jest to skuteczny sposób zwalczania organizacji
terrorystycznych, gdyż dla nich nie liczy się kalkulacja kosztów. Aby skutecznie zwalczać organizacje
terrorystyczne należy podjąć działania zmierzające do ich obezwładnienia i zniszczenia. Jednak
znacznie lepszym sposobem jest przeciwdziałanie powstawaniu skrajnych postaw, najlepiej poprzez
zmianę warunków i środowiska, z których one wyrastają. Jakie są to warunki? Poniżenie, frustracja,
zniewolenie. Zauważmy, że zwykły odwet militarny nie naprawi tu sytuacji, a może nawet zadziałać
wręcz przeciwnie.
Nie można pozwolić sobie na okazywanie wahania czy słabości przy zwalczaniu terroryzmu,
gdyż tego typu gesty prawdopodobnie zostaną przez terrorystów odebrane jako ich sukces. Nie można
powiedzieć, że metody psychologiczne nie rokują sukcesu w walce z terroryzmem. Wręcz przeciwnie
– gdy mówimy o kompleksowym zabezpieczeniu przed tym zjawiskiem wydają się być czymś
absolutnie niezbędnym. Najistotniejszy jest fakt, iż powinniśmy wykorzystywać dosłownie każdą
metodę, która choć w minimalny sposób może przyczynić się do walki z terroryzmem. Najlepszą
ochronę przed tym zjawiskiem zapewni społeczeństwu połączenie doświadczeń z różnych dziedzin
nauki [Kęsoń, 2008].
Podsumowanie
Podsumowując należy przyjąć, iż działania terrorystyczne są formą administrowania strachem
(Grzonka, 2009). Przytoczono definicję terroryzmu według B. Bolechówa. „Terroryzm to wywołująca
lęk metoda powtarzalnych aktów przemocy, motywowana politycznie, stosowana przeciwko celom
niewalczącym, gdzie, w odróżnieniu od innych form przemocy politycznej, bezpośredni cel ataku nie
jest celem głównym. Cele bezpośrednie wybierane są losowo (oportunistycznie) lub selektywnie (cele
reprezentatywne bądź symboliczne) i służą jako generatory komunikatów. Terroryzm jest zatem formą
manipulacji psychologicznej i formą opartej na przemocy komunikacji pomiędzy terrorystami a ich
audytoriami, za pośrednictwem ofiar. Audytoria mają przy tym stać się obiektem terroru (gdy chodzi
o zastraszenie), żądań (gdy chodzi o wymuszenie) lub uwagi (gdy chodzi o propagandę) [Bolechów,
2010].
Wnioskiem jaki można wyciągnąć z niniejszej pracy jest fakt, że psychologia jest nauką, która
może w znaczący sposób pomóc w zabezpieczeniu świata przed atakami terrorystycznymi. Nauka ta
dysponuje metodami, które odpowiednio zastosowane zmniejszają prawdopodobieństwo napadu
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terrorystów. Jest to istotne, gdyż jak wykazano, terroryzm ma przede wszystkim podłoże
psychologiczne, co oznacza, że po pierwsze jego źródeł można dopatrywać się w uwarunkowaniach
psychicznych, a po drugie głównym celem ataków terrorystów jest efekt psychologiczny.
Z całą pewnością warto zapoznawać się z różnorodnymi opiniami na temat zjawiska jakim jest
terroryzm. Pomimo, iż niektórzy autorzy uważają, że terroryzm nie jest rzeczywistym zagrożeniem
powinniśmy pozostać czujni i na wszystkie możliwe sposoby zabezpieczać się przed ewentualnymi
atakami.
Terroryzm niewątpliwie jest ogromnym problemem naszych czasów. Stanowi zagrożenie dla
całego społeczeństwa, głównie dlatego, że rozsiewa strach, niepewność, poczucie zagrożenia. Nie
tylko zabija swoje bezpośrednie ofiary, ale także niszczy psychologicznie znaczną część
społeczeństwa. Na szczęście administracje rządowe zagrożonych tym zjawiskiem krajów podejmują
działania zmierzające do zapobiegania terrorowi i do minimalizowania jego skutków. Działania te
mają przywrócić nam poczucie bezpieczeństwa w świecie, w którym żyjemy. A poczucie to jest
niezbędne do normalnego, zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.
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EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKACJI W STRUKTURACH
ADMINISTRACYJNYCH
TADEUSZ GRABOWSKI

Abstrakt
Komunikacja ma wpływ na życie codzienne, jest procesem organizowania wiadomości, w celu
uzgodnienia znaczenia. Komunikujemy się w celu wspólnego zrozumienia ludzi, wydarzeń lub
sytuacji. Gdy ujmiemy komunikację jako perswazję, naszym celem jest nakłonienie innych ludzi, na
przyjęcie naszego punktu widzenia, lub żeby wykonali pożądane przez nas czynności. Komunikujemy
się by ułatwić koordynację między ludźmi żyjącymi w jakiejś społeczności. Komunikacja jest
przekazem informacji prowadzących do ustalenia wspólnych znaczeń, kontrolowania ludzi,
wykonywania ważnych zadań, budowanie silnych związków. Komunikacja kształtuje nasz świat
społeczny.
Słowa kluczowe: komunikacja, administracja, perswazja, zrozumienie
Abstract

Communication has an impact on daily life is a process of organizing messages, in order to
agree on the meaning. We communicate to a common understanding of people, events or
situations. When communication is interpreted as persuasion, our goal is to persuade other
people to adopt our point of view, or that we have done a desired action. We communicate to
facilitate coordination between people living in some communities. Communication is the
transfer of information leading to the establishment of common meanings, control people, an
important task, building strong relationships. Communication shapes our social world.
Keywords: communication, administration, persuasion, understanding
„Komunikacja jest uważana za kompletną wtedy, gdy osoba komunikująca się spełnia
oczekiwania innych ludzi w danej sytuacji”1.
Efektywność i skuteczność
Efektywna komunikacja międzyludzka ma korzystny wpływ na ludzi, oszczędza czas i pieniądze,
z drugiej zaś strony nie skuteczna komunikacja prowadzi do ich straty oraz odbija się na morale
personelu i ich wydajności.
Sprawna, efektywna komunikacja pozwoli nam uniknąć różnych problemów takich jak:
 wyjaśnienie jakiegoś zdarzenia,
 przepraszanie,
 poszukiwanie zaginionych dokumentów,
 kopiowanie,
1

S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2007, s. 89.
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 zbędne rozmowy telefoniczne.
Nieskuteczna, niesprawna oraz nieefektywna komunikacja menedżera w strukturach
administracyjnych spowoduje że ludzie są zdezorientowani, zażenowani, rozgoryczeni, czują się
niepewnie są zagniewani, sfrustrowani, a nawet upokorzeni. Umiejętny sposób komunikowania
pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów każdego menedżera.
Praca w administracji, kierowanie administracją polega między innymi na oddziaływaniu na
ludzi. Aby osiągnąć dobry efekt musimy być zrozumiani i precyzyjni, wtedy dokładniejszą staje się
komunikacja międzyludzka. Kierownicy – menedżerowie, którzy efektywnie, skutecznie się
komunikują, umożliwiają pracownikom zrozumienie zakresu ich obowiązków oraz w ich oczach są
wiarygodni i profesjonalni. Kierownik – menedżer jako osoba rozważnie przekazuje informacje,
potrafi zaplanować i przemyśleć te zadania, trafia w sedno zagadnienia, w przeciwieństwie do osób,
które krążą wokół tematu. Ludzie porozumiewają się na różne sposoby, w zależności od sytuacji jeden
sposób może być bardziej efektywny od innych sposobów takich jak:
 przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, aniżeli przesłanie faksu,
 osobista rozmowa może okazać się skuteczniejszą niż rozmowa telefoniczna,
 napisanie notatki może być bardziej celowe niż zwołanie zebrania,
 bezpośredni kontakt osobisty może wywołać silniejszy efekt niż wiadomość pocztą
elektroniczną.
Menedżerowie, którzy potrafią dobrze się komunikować są wyczuleni na niuanse różnych
kanałów przekazu informacji. Podejmują trafne decyzje odnośnie do danej sytuacji.
Menedżerowie, którzy nieskutecznie się komunikują nie zawsze rozpoznają wszystkie
dostępne możliwości, (np. zawsze kontaktują się korespondencyjnie, albo zawsze telefonują,
przekazują wiadomość raczej w formie pogłoski, zamiast formalnego oświadczenia, zwlekają
z podjęciem decyzji, niż się spieszą, tworzą protokoły tam, gdzie ich nie powinno być, polecają swoim
zastępcą wykonanie tego, co należy do ich kierowniczych obowiązków). Takie decyzje mają wpływ
na całą administrację.
Każda osoba zajmująca stanowisko kierownicze musi się liczyć z nawiązywaniem
i utrzymywaniem wzajemnych relacji. Przy komunikowaniu się z pracownikiem kierownik powinien
zadać sobie kilka podstawowych pytań:
 co stara się osiągnąć i czy chce go o tym przekonać?
 czy chce przeszkolić pracownika?
 czy chce udzielić porady?
 czy chciałby go uspokoić i odpowiednio zmotywować?
Od umiejętności komunikacji kierownika zależy czy pracownicy czują się dobrze czy źle, czy
czują się ważnymi czy też zlekceważonymi. Dlatego kierownik powinien pamiętać o konsekwencjach
swojego stylu komunikowania się, czy to jest bezpośrednia rozmowa czy też telefoniczna, oraz jaki
wpływ ma na stosunki służbowe z kierownictwem wyższego szczebla, czy też z podwładnymi.
Podejmując decyzje powinien poświęcić trochę czasu na zebranie informacji niezbędnych dla podjęcia
właściwych decyzji. Powinien zadać sobie sprawdzone i wypróbowane pytania: kto?, co?, dlaczego?,
kiedy? i jak?
Kto? – z kim będzie się komunikował, powinien zdobyć informacje dotyczące wieku, płci,
wykształcenia, tytułu zawodowego, pomaga to w wyborze słownictwa i podejścia do tematu.
Co? – powinien zastanowić się jaką wiadomość chce przekazać, jaki zakres informacji wystarczy do
sprecyzowania danej kwestii, którą chce przedstawić, aby zapewnić zrozumienie tematu.
Dlaczego? – dlaczego przekazuje to co mówi lub pisze?, powinien określić swoją motywację czy
udziela komuś porady, czy chce omówić nowe zagadnienie w zakresie nadzoru?, czy też konieczność
szybkiej zmiany plany?, czy przewiduje kłopoty z powodu zatrudnienia dodatkowego personelu?
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Kiedy? – powinien sobie zadać pytanie który to dzień tygodnia lub pora roku?, jaką mamy porę dnia?,
jaki wpływ na wiadomość może mieć kwestia czasu?, czy ludzie mogą być pod presją z uwagi na
koniec roku?, czy jest to tuż przed urlopem?, powinien pamiętać że ludzie w różnych momentach
reagują w różny sposób.
Jak? – czy rozmowa przy kawie jest najlepszym rozwiązaniem czy formalne zebranie?, czy potrzebna
jest jakaś dokumentacja?, czy podstawowe znaczenie ma kontakt osobisty w cztery oczy lub kontakt
werbalny, czy szybkość przekazu wiadomości ma istotne znaczenie?, jaka z metod w danej sytuacji
jest najlepsza?
Ludzie, którzy komunikują się skutecznie umieją zastanowić się nad każdą z tych sytuacji
i umieją podjąć właściwą decyzje zanim rozpoczną przekaz informacji. Każdy człowiek powinien
doskonalić swoje zdolności komunikacyjne, powinien wiedzieć jak działa, jak funkcjonuje
komunikacja między ludzka. Co w rzeczywistości podlega przekazowi w trakcie komunikowania się.
Proces ten zaczyna się od wiadomości, którą chcemy przekazać drugiej osobie. To osoba odbiera
wiadomość, reaguje na nią i ewentualnie reaguje na nią przekazując swoją reakcję. Reakcja taka może
wywołać nową wiadomość, ta znów kolejną.
Czym jest wiadomość? – może być nieskomplikowana lub bardziej złożona, obszerna.
Wiadomość może mieć charakter bezpośredni, jak np. ostrzeżenie na ulicy „u góry pracują”.
Wiadomością jest to wszystko, co chcemy przekazać jednej lub wielu osobą. Proces
komunikowania się to dokonanie wyboru, czy posłużymy się słowami, symbolami, gestami, czy też
obrazkami. Do każdego nadawcy należy wybór najlepszego sposobu jej przekazania. Zawsze
dokonuje się wyboru, czy najbardziej w danej sytuacji nadaje się słowo pisane – czy mówione, gesty –
czy symbole. Ludzie decydują co najlepiej oddaje treść wiadomości, fotografia czy gest byłby lepszy.
Wybór taki musi być dostosowany do okoliczności, która z metod przekazania będzie
najskuteczniejsza. Należy sobie wyznaczyć cel, im bardziej trafna jest decyzja, tym większa jest
szansa że wiadomość zostanie zrozumiana.

Wpływ społeczny i perswazja
Proces perswazji można ująć za pomocą następującego schematu.
Zasada wyjściowa – stosowanie filozofii „każdy wygrywa”;
Główne zasady – opanowanie technik perswazji, myślenie ukierunkowane na cele,
zrozumienie komunikacji niewerbalnej, opanowanie praw perswazji;
Przygotowanie – wywiad, kodowanie wiadomości, wdrażanie w działaniu;
Prezentacja – szybkie nawiązanie kontaktu, doskonała prezentacja;
Wynik – obydwie strony wygrywają2.
Perswazja może służyć dobrym lub złym celom, to wszystko zależy od osoby, która posiadła
jej moc.
Psychologia perswazji pokazuje nam w jaki sposób możemy stać się skuteczni
w przekonywaniu innych, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Musimy zwrócić uwagę na
skuteczność porozumiewania się, która jest podstawowym warunkiem sukcesu. Najlepsze narzędzia
strategii i techniki perswazji uczą nas umiejętności wywierania wpływu na ludzi nas otaczających,
z którymi mamy do czynienia na co dzień. Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na kwestie
etyczne, ponieważ siłę perswazji często nadużywa i równie często stosuje się w celu manipulacji np.
do zadawania cierpienia i czynienia zła. Czy to kierownik – menedżer wyższego szczebla, średniego
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szczebla, czy każda inna osoba jest odpowiedzialna za to, żeby na co dzień posługiwać się siłą
perswazji w sposób etyczny.
„Perswazja to umiejętność skłaniania ludzi do przyjęcia twoich przekonań i wartości poprzez
oddziaływanie na ich myśl i zachowanie przy użyciu specyficznych strategii. Psychologia
w najbardziej dosłownej definicji to nauka o duszy (dusza oznacza prawdziwe Ja). Siła perswazji jest
niewątpliwie najważniejszą z umiejętności w dziedzinie komunikacji, którą warto posiąść”3.
Do mistrzów manipulacji, którzy umieli wykorzystać „ciemną stronę mocy” oddziaływania,
możemy zaliczyć Hitlera, Stalina oraz Husajna.
Dla każdego człowieka wartość i przekonania odgrywają bardzo ważną rolę w procesie
perswazji. Umiejętności przekonywania innych to podstawa do sukcesu, bogactwa, miłości
i szczęścia. Prawdziwą siłą jest umiejętność podejmowania działań oraz właściwego wykorzystywania
wiedzy, to zdolność wyznaczenia sobie celów i pamiętanie o nich w trakcie całego procesu perswazji.
Wszyscy wyżsi rangą kierownicy – menedżerowie, potężni przedsiębiorcy i najwięksi sprzedawcy
wykorzystują proces myślowy ukierunkowany na cel. Kierownicy – menedżerowie powinni mieć
nienaganny wygląd. Patrząc na takich ludzi odnosimy wrażenie, że są oni bardziej uzdolnieni,
grzeczni, inteligentni oraz bardziej uczciwi. Poprawa swojego wizerunku wzmacnia wiarygodność
u innych osób. Ogólny wygląd ma wpływ czy ludzie inni ocenią nas jako atrakcyjnych4.
Osobowość i cechy zachowań
Konieczny jest rozwój osobowości, tak zwane „cnoty przywódcze” – odwaga i odwaga cywilna –
które powinny zostać dopasowane do odpowiednich warunków do rozwoju tych cech, a każdy
menedżer stanie się bardziej odważny i optymistyczny. Menedżerowie boją się, że stracą prace,
ponieważ większość firm przełamało konwencje, według których awans na kierownicze stanowisko
otrzymuje się dożywotnio. Z tego powodu kadra kierownicza jest obecnie narażona na stres i dlatego
czują się nie pewnie. Według psychologa Katehera, po przeprowadzeniu ankiety wśród czołowych
menedżerów, na pytanie – „czego ich podwładni pod żadnym pozorem nie powinni się o nich
dowiedzieć” – odpowiedź była jednoznaczna „jak niekompetentni czują się oni na swojej pozycji”.
Kadra kierownicza średniego szczebla czuje się coraz bardziej niepewna. Większość menedżerów to
ludzie „Konserwatywni” którzy nie znoszą przemian, nawet jeśli miałyby być one niezbędne
w każdym przedsiębiorstwie, czy to w produkcji czy też w administracji. Moim zdaniem wszelkiego
rodzaju zmiany przysparzają dodatkowej pracy, dodatkowego zaangażowania się, dodatkowych
szkoleń. Widać z tego, że po dojściu do wprawy po jakimś czasie nabiera się rutyny i wszystko wraca
do normy, czyli do ustabilizowanych stałych zajęć, które sobie wyznaczył menedżer. Gdy znowu ma
nastąpić jakakolwiek zmiana, zostaje zaburzony spokój menedżera, niepewność czy da sobie radę
w nowej rzeczywistości. Każda zmiana przynosi dodatkowe funkcje i bardziej elastyczne działanie.
Kto z kadry kierowniczej jest gotowy ciężko pracować, poświęci więcej czasu na potrzeby firmy,
potrafi szybciej odnaleźć się w nowej rzeczywistości ten ma szanse na awans.
Wiarygodność
Najważniejszym osobistym czynnikiem przebiegu kariery menedżera jest wiarygodność.
Wiarygodność menedżera ma ogromne znaczenie, jest ona budulcem stabilnych więzi, które
w pierwszej kolejności łączą współpracowników, ale i przełożonych z kadrą kierowniczą. Zasady
obowiązujące w administracji są stosunkowo surowe, panują tam inne stosunki niż w rodzinie, nasuwa
się pytanie, na kim właściwie można polegać, kto jest lojalny, w stosunku do kogo chcemy rozwijać
swoją lojalność. Wiarygodność nie oznacza, że są to ludzie, którzy nas rozpieszczają albo mówią to,
3
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co chcemy usłyszeć, ale powinniśmy doświadczyć z ich strony respektu, że możemy potraktować ich
poważnie, iż myślą to, co mówią. Z takimi ludźmi pracujemy bardzo chętnie albo pod ich
kierownictwem.
Kultura
Kadra kierownicza w szczególny sposób jest odpowiedzialna za kulturę w danym dziale
administracyjnym. Obejmuje między innymi napisane prawa i zasady, wszystkie ceremonie
i regulacje, nagrody i sankcje, które wykształcały się przez długie lata i dlatego są bardziej skuteczne
niż inne pisemne ustalenia. Bardzo szybko ustala się reguły gry, które określają, co jest dozwolone,
a co zakazane. Najgorszą rzeczą dla menedżera w strukturach administracyjnych jest rutyna. Każdy
petent oraz każda sprawa jest indywidualna.
Sprawiedliwość
Dobry kierownik to sprawiedliwy kierownik. Sprawiedliwość kierownika prowadzi do lojalności
podwładnego oraz do respektu wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Każdy menedżer - kierownik
chciałby być przez swoich zwierzchników traktowany sprawiedliwie, chodzi o równowagę między
jego zobowiązaniami a jego prawami. Poczucie, że jest się sprawiedliwym wzmacnia każdego
menedżera.
Manipulacja
Etyka menedżera - kierownika powinna opierać się na solidarności, rzetelności i szczerości. Z drugiej
zaś strony menedżer – kierownik często znajduje się w sytuacjach, gdzie narażony jest na kłamstwa,
oszustwa, manewry i kryminalne działania innych. Żeby być na takie zachowania przygotowany
powinien wcześniej wiedzieć lub przypuszczać, że druga strona planuje podwójną albo brudną grę.
Dlatego też powinien znać się stosunkowo dobrze na repertuarze nieprzyjaznych manipulacji, żeby nie
wpaść w lepiej lub gorzej uknute pułapki. Powinien opanować manipulację „drugiego gatunku”, które
to w wielu przypadkach konieczne są do wywierania wpływu na innych.
Wzory zachowań
Kierownik – menedżer wytycza cele i podejmuje decyzje dla zapewnienia sukcesu w danej firmie,
podniesienie jej wydajności, dochodowości oraz konkurencyjności. Oprócz wytyczania celów,
kierownik – menadżer powinien umieć przekonać swoich pracowników o słuszności i szansach
realizacji tych decyzji z korzyścią dla firmy jak i dla nich samych, umieć zmotywować pracowników
mu podległych, oraz pobudzić poczucie odpowiedzialności.
Rola kierownika
Cechą kierownika – menedżera jest działanie dla realizacji celów, za które on ponosi
odpowiedzialność. Aby spełnić te wymagania należy:
 podejmować trafnie decyzje tak, aby pracownicy mu podlegli nie mieli podstaw do jej
kwestionowania,
 przedstawić swój plan działania i zasad w związku z tymi celami,
 zorganizować i zapewnić warunki i środki umożliwiające wykonanie danego zadania,
 zapewnić pozytywną motywację dla pracowników,
 przeprowadzić kontrolę z przebiegu wykonania tych celów.
Rola kierownika - menedżera nie sprowadza się jedynie do zarządzania, oraz wydawania
poleceń pracownikom, ale polega na zapewnieniu wszelkich warunków pracy, czy zadanie to zostało
dobrze zrozumiane i wykonane. Warunkiem sukcesu kierownika – menedżera jest umiejętność
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rozwiązywania wszystkich problemów, na różnych poziomach w zależności od zajmowanego szczebla
kierownictwa.
Wymieniamy trzy poziomy:
 strategiczny – gdzie umiejętności naczelnego kierownika – menedżera związane są
z wytyczaniem długookresowych celów, rozwiązywaniem generalnych problemów,
analizą otoczenia, ich weryfikacją oraz kontrolą i koordynacją całej firmy,
 taktyczny – dotyczy zamiany celów na zadania, projektowanie i ich realizację oraz
bezpośrednie kierowanie ich wykonaniem,
 operacyjny – wprowadzanie zmian stosownie do potrzeb, dobór metod i środków
wykonywanej pracy, oraz realizacją i doskonaleniem tych procedur.
Ważnym jest zwrócenie uwagi na przepływ informacji, jaka odbywa się między
poszczególnymi szczeblami kierownictwa. Jest to ważne z punktu widzenia efektywności wykonania
i zrealizowania celu.
Wzór osobowy kierownika – menedżera
Dobry kierownik – menedżer powinien posiadać wartości wrodzone takie jak, dobre zdrowie i energię,
aktywność intelektualną, nadawać ton pracy całej mu podległej załogi, stwarzać dobrą atmosferę,
która sprzyja integracji. Zasadnicze cechy jakimi winien odznaczać się kierownik – menedżer to:
 zdecydowanie i odwaga,
 siła woli oraz nieprzeciętna energia,
 takt oraz elastyczność w działaniu,
 kwalifikacje zawodowe oraz szeroki horyzont myślowy,
 poczucie więzi grupowej, głęboka wiara w ludzi,
 wysoki poziom moralny – osobowość,
 stałość charakteru,
 konsekwencja w działaniu,
 zamiłowanie do pracy,
Według Dowgiałły5 wśród pracowników polskich przedsiębiorstw wysoką ocenę uzyskują
następujące cechy kierownika:
1) „dobry organizator pracy,
2) kompetentny w danej dziedzinie,
3) sprawiedliwy w stosunku do pracowników,
4) konsultuje się z pracownikami oraz bierze pod uwagę ich zdanie i propozycję,
5) samodzielny i mający inicjatywę,
6) nie uznający obmawiania i donosicielstwa,
7) konsekwentny,
8) nie zmieniający ciągle zdania,
9) zawsze wyrażający uznanie za dobrą pracę,
10) interesujący się trudnościami pracowników,
11) utrzymuje dobrą dyscyplinę w pracy,
12) wydaje sprecyzowane polecenia”6.
W praktyce kierownik – menedżer ma zapewnić godne warunki dla docelowego
i harmonijnego współdziałania wszystkich pracowników do wykonania zadania jakie mu zostało
powierzone. Powinien wiedzieć, jakie ma zadanie do wykonania, w jakim czasie, jaki ma być system
realizacji tego zadania, czy posiada niezbędne środki i warunki do wykonania powierzonych zadań.
5
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Kierownik – menedżer powinien zdać sobie sprawę czy ma takie umiejętności, doświadczenie,
możliwości do zrealizowania danego celu. Krytyczna, obiektywna analiza wykonania powierzonego
zadania prowadzi do właściwych wniosków. Umiejętność kierowania ludźmi rozwija się przez
zdobywanie wiedzy, doświadczenia i obserwacji własnych i cudzych doświadczeń, które wymagają
stanowczości i wytrwałości.
Władza i autorytet kierownika
Pozycja kierownika wiąże się z delegacją władzy z wyższej instancji, lub drogą wyboru przez
pracowników danej firmy. Poprzez władzę można zrozumieć możność kierowania grupą osób czy też
dysponowania zasobami ludzkimi z racji nadrzędnej pozycji zajmowanej w danej firmie.
Regulamin firmy określa zakres uprawnień do podejmowania decyzji oraz zakres odpowiedzialności.
Władza formalna wynika z posiadanych uprawnień. Władza nieformalna wynika z osobistych
cech danego kierownika – menedżera i nosi nazwę autorytetu7.
Formalna władza wpływa na pracowników za pomocą:
 nagradzania, awansowania,
 upomnień, stosowania sankcji lub innych dolegliwości,
 budowa władzy, ze współdziałającą grupą.
Autorytet osobisty kierownika – menedżera wynika z cech osobowych, zdobytego zaufania u
pracowników mu podległych, posiadanej wiedzy, oraz właściwości intelektu. „Władzę, którą można
zbudować na porozumieniu ocenia się jako najbardziej efektywną, gdy polega ona na:
 poznawaniu współpracowników, ich motywacji, preferencji uznawanych wartości,
 budowaniu stosunków na wspólnych interesach, motywacjach i celach,
 rejestrowaniu indywidualnych interesów celów, wartości, nie atakowania innych
stylów życia,
 potwierdzaniu kompetencji innych osób, współpracowników, jest najwyżej cenione,
 władzy nagradzającej i pozytywnie popierającej, zachęcającej,
 minimalizowaniu różnic wynikających z istniejącego statusu służbowego,
 poznaniu i wykorzystaniu nieformalnej struktury organizacyjnej dla budowy związków
niezależnych od formalnej struktury władzy”8.
Czynniki budujące i podważające autorytet menedżera
Autorytet osobisty kierownik – menedżer może utracić, jeżeli swoje stanowisko będzie
wykorzystywał w celu:
1) korzyści osobistych, lub jako „trampolinę” do awansu za wszelką cenę,
2) zmiany zdania we wcześniejszych uzgodnieniach warunków pracy z pracownikami,
3) spoufalania się, faworyzowanie osób wybranych, niesprawiedliwa ocena pozostałych
pracowników,
4) niesprawiedliwego stosowania zasady „dziel i rządź”, branie udziału w intrygach,
5) nieżyczliwości zarozumiałości, nadmiernego dystansu, obojętności wobec pracowników,
6) drobiazgowości, brak zaufania do pracowników,
7) braku konsekwencji stanowczości, tolerowanie niezdyscyplinowania,
Odwrotność opisanych zachowań buduje i umacnia jego autorytet. Merytorycznie trafne
decyzje, zdecydowane kierowanie ludźmi wskazuje na jego kompetencje kierownicze i ułatwia
motywowanie innych do skutecznych działań.

7
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Zakończenie
Podejmowanie problematyki uwarunkowań skutecznego działania menedżera, opisywanego
w kontekście struktur administracyjnych okazało się bardzo interesujące. Okazało się, że opisywanie
i wyjaśnianie działań menedżera powinno się opierać na przywołaniu istotnych ujęć problematyki
administracyjnej, nawiązujących do jej klasyków. Ułatwia to rozumienie funkcjonowania menedżera
w podstawowym obszarze jego działań.
W wyniku przeglądu literatury i analizy działań menedżera uznałem, że dla działania jednostki
w relacjach społecznych podstawowe znaczenie mają sprawności komunikacyjne. Dokonałem
przeglądu ujęć problematyki komunikowania, poddałem charakterystyce proces komunikowania
językowego wyróżniając istotne sprawności umożliwiające efektywny wpływ społeczny w relacjach
organizacyjnych. Podobnie przeprowadziłem charakterystykę szerokiego zbioru zachowań
niewerbalnych, które jak się okazało, mogą istotnie modyfikować efekty działania menedżera. Istotne
także okazuje się podkreślanie faktu, iż najczęściej zachowania te są podejmowane w sposób
automatyczny i niekontrolowany. W sytuacji posiadania rzetelnej wiedzy na ten temat mogą okazać
się ważnym czynnikiem wzmagającym siłę wpływu społecznego9.
Wskazane sprawności komunikacyjne okazują się być bardzo użyteczne w działaniu
menedżera w związku z tym, że około 70% aktywności jednostki sprowadza się do komunikowania10.
Warto także zwrócić uwagę na popularność problematyki komunikowania widoczną chociażby
w ilości publikacji dostępnych na rynku.
W opisie skutecznego działania menedżera za ważne uznałem powiązanie dwu kwestii.
Pierwsza dotyczy umiejętności komunikacyjnych pojmowanych jako sprawności nadające się do
nabywania i rozwijania poprzez działania treningowe i szkoleniowe. Druga kwestia jest związana ze
zmiennymi osobowościowymi charakteryzującymi daną osobę. Rozpatrywanie tych dwu kwestii
łącznie pozwala na właściwą analizę skuteczności działania menedżera w strukturach
administracyjnych.
Widzenie tych dwu uwarunkowań działania jednostki jako powiązanych ze sobą uznaję za
zasadniczy wniosek wynikający z pracy i pozwalający na interpretację jej zasadniczej tezy.
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STAN PRAWNY WYKROCZEŃ PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU
KOMUNIKACYJNEMU ORAZ PRZECIWKO MIENIU PRZED NOWELIZACJĄ
PIOTR MAJEWSKI

Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany jakie zaszły w zakresie penalizacji wykroczeń w wyniku uchwalenia
ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw. Porównano zmiany jakie zaszły w kodeksie wykroczeń po 9 listopada 2013
roku. W pracy wykorzystano publikacje W. Wróbla „ Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w
prawie karnym”, T. Bojarskiego „Polskie prawo wykroczeń” oraz Komentarz do kodeksu wykroczeń
T. Grzegorczyka. Wskazano na różnice zarówno w zakresie odpowiedzialności przed 9. listopada
2013 roku oraz tej dacie.
Słowa kluczowe: wykroczenie, przestępstwo, penalizacja, kradzież, stan wskazujący, zmiana ustawy
Abstract
The paper presents the changes that have occurred in the field of criminalization of offenses
as a result of enactment of the Act of 27 September 2013 amending the Act - Code of Criminal
Procedure and other laws. We compared the changes that have taken place the Code offenses after 9
November 2013. The study was based publications W. Wróbel "Changing the normative and the
principle of intertemporal criminal law", T. Bojarski "Polish law offenses" and commentary to the
Code offenses T. Grzegorczyk. The differences both in terms of responsibility before November 9,
2013 the year and the date.
Keywords: offense, crime, criminalization, theft, condition indicating, amendment to the Act
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu
Wykroczenia w ruchu drogowym należą do grupy czynów, które są popełniane najczęściej, co jest
związane nie tylko z ignorowaniem przez uczestników ruchu drogowego obowiązujących zasad, ale
także z dużą liczbą osób biorących udział w tym ruchu.
Wykroczeniem jest naruszenie przepisów ruchu drogowego, które nie wywołało ujemnych
następstw lub często jest jednak przyczyną poważniejszych następstw, które kwalifikowane są jako
przestępstwa.
Kryminalizacja bezwypadkowego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego została wprowadzona nowelizacją kodeksu karnego z dnia 14 kwietnia
2000 r1., z tym uzasadnieniem, że nietrzeźwi kierowcy pojazdów stwarzają duże zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu. Należy przypomnieć, że art. 28 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu z dnia 10
1

Dz. U. 2000r., nr 48, poz. 548.
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grudnia 1959 r.2 penalizował jako występek prowadzenie pojazdu mechanicznego przez osobę
nietrzeźwą, natomiast wykroczeniem było prowadzenie takiego pojazdu w stanie wskazującym na
użycie alkoholu tj. 0,2-0,5 promila. Kodeks wykroczeń z 1971 r.3 obie sytuacje objął penalizacją,
przewidzianą w art. 87 k.w., jednakże nie spowodowało to osłabienia represji wobec nietrzeźwych
kierowców. W związku z czym nowelizacja z 2000 r. przywrócono stan prawny, jaki istniał pod
rządami cyt. ustawy z 1959 r., przy rozszerzeniu zakresu penalizacji na prowadzenie w stanie
nietrzeźwości również pojazdu innego niż mechaniczny co zostało unormowane w art. 178a § 2 k.k..
Nie sposób nie wskazać w tym miejscu, że pojęcie pojazdu mechanicznego nie ma definicji
ustawowej. Z definicji zwyczajowej i ustaleń orzecznictwa sądowego przyjęto, że jest to pojazd
kołowy na stałe zaopatrzony w silnik, będący jego napędem. Według tej definicji pojazdy
mechaniczne służą do transportu drogowego ludzi i przedmiotów, ciągnięcia przyczep i naczep lub do
napędu innych maszyn (np. rolniczych). Rower z zamontowanym silnikiem nie może być
klasyfikowany jako pojazd mechaniczny, jeśli jego konstrukcja pozwala na poruszanie się przy
pomocy siły mięśni nóg. W ustawie z dnia 20. czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
definiowane są między innymi pojazd silnikowy (pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem
motoroweru i pojazdu szynowego) oraz pojazd samochodowy (pojazd silnikowy, którego konstrukcja
umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego).
W związku z tym należy podzielić pogląd Sadu Najwyższego, że "pojazdem mechanicznym w ruchu
lądowym w rozumieniu przepisów kodeksu karnego jest każdy pojazd drogowy czy szynowy
napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower".4
Osoby posiadające we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu w myśl prawa były uznawane za
osoby w stanie nietrzeźwości, co stanowiło przestępstwo z art. 178 a §2 kodeksu karnego: „Kto,
znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W razie skazania za
przestępstwo określone w art. 178a § 2 k.k. sąd obowiązany był orzec wobec sprawcy - na podstawie
art. 42 § 2 k.k. - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów
mechanicznych określonego rodzaju".5
Z kolei w kodeksie wykroczeń art. 87 k.w. § 16 został określony podobny typ czynu
zabronionego, który kryminalizował zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka. W przypadku tego artykułu ustawodawca zakładał, że samo prowadzenie jakiegokolwiek
pojazdu, także mechanicznego, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym
i powietrznym. Nie bierze pod uwagę czy w konkretniej sytuacji zaistniało jakiekolwiek zagrożenie
dla uczestników ruchu czy nie. Osoba mogła być uznana za winną prowadzenia pojazdu po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka nawet jeśli nie posiada uprawnień do prowadzenia tego
pojazdu. Istotne jest też znaczenie sformułowania „prowadzić pojazd”. Oznacza ono, że sprawca
konkretnego wykroczenia wprowadził pojazd w ruch, a więc uruchomił silnik i doprowadził do
przemieszczenia pojazdu. Nie ma znaczenia na jaką odległość pojazd został przemieszczony.
W artykule 87 k.w. § 1a mowa jest też o prowadzeniu pojazdów innych niż mechaniczne po użyciu

2

Dz. U. 1959r., nr 69, poz. 434.
Ustawa z dnia 20. maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971r., nr 12, poz. 114.
4
wytyczne SN z dnia 28 lutego 1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33.
5
postanowienie SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 27/01, OSNKW 2002, nr 1-2, poz. 5.
6
Ustawa kodeks wykroczeń z dnia 20. maja 1971r. (Dz. U. 1997r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
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alkoholu lub podobnie działającego środka na drodze publicznej, w strefie zamieszkania oraz w strefie
ruchu.7
Sankcje karne, jakie groziły sprawcy czynu opisanego w artykule 87 k.w. § 1 to kara aresztu
albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Karą aresztu do 14 dni lub grzywny zagrożony był czyn polegający
na prowadzeniu na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż
określony w § 1 w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W razie popełnienia
wykroczenia z art. 87 § 1 lub 2 k.w. przewidziany był obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów.
Wykroczenia przeciwko mieniu
Zgodnie z art. 119 k.w. w brzmieniu przed nowelizacją „§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie
cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny”. Zarówno kradzież jak i przywłaszczenie sprowadzają się do
pozbawienia właściciela lub posiadacza rzeczy władztwa nad nią. Różnica polega jedynie na tym, że
w przypadku kradzieży sprawca wchodzi w posiadanie rzeczy w sposób nieuprawniony, natomiast
w przypadku przywłaszczenia rzecz została mu pożyczona. Jeśli osoba nie chce oddać pożyczonej
rzeczy dopuszcza się przywłaszczenia.8
Wykroczenie kradzieży lub przywłaszczenia mienia należy czynów, w przypadku których
ustawodawca nie określa czy odpowiedzialność za nie zachodzi w przypadku działania umyślnego czy
nieumyślnego, ponieważ zarówno kradzież jaki i przywłaszczenie mogą być popełnione tylko w
zamiarze bezpośrednim. Nie ma możliwości, aby ktoś nieumyślnie wyjął pieniądze z torby obcej
osoby lub nieumyślnie nie chciał oddać pożyczonej rzeczy.9 Wykroczenie z art. 119 k.w. zawiera
konstrukcję tzw. czynu przepołowionego, która polega na tym, że czyn stanowi wykroczenie, o ile
wartość wyrządzonej szkody nie przekracza 250 zł. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza 250
zł, wówczas czyn stanowi przestępstwo kradzieży - art. 278 § 1. k.k. lub przywłaszczenia - art. 284 §
1. k.k.. Ciężko jednak różnicować czyn jako dokonanie wykroczenia kradzieży lub jako usiłowanie
przestępstwa kradzieży. Można założyć, że w przypadku kradzieży kieszonkowej sprawca usiłuje
zabrać rzecz o wartości przekraczającej 250zł, a w rzeczywistości zabiera rzecz o wartości mniejszej
niż 250zł. Należy jednak sądzić, że zamiarem sprawcy jest zabranie pokrzywdzonemu jak
najcenniejszych rzeczy. Jednak nie jest to zamiar skonkretyzowany i nosi znamiona zamiaru ogólnego.
Sąd Najwyższy10 przyjął, że sprawca zawsze chce ukraść właśnie to, co ukradł. W takim przypadku
należy zakładać, że jeśli sprawca zabrał rzeczy o wartości nie przekraczającej 250zł dopuścił się
wykroczenia kradzieży. Usiłowanie przestępstwa kradzieży będzie miło miejsce tylko, jeśli sprawca
spodziewał się rzeczy o większej wartości, na przykład jeśli przed dokonaniem kradzieży obserwował
pokrzywdzonego.11
Przepis art. 119 k.w. przed nowelizacją z dnia 27. września 2013 przewidywał osobną
odpowiedzialność za kradzież lub przywłaszczenie mienia społecznego i osobną za kradzież lub
przywłaszczenie sobie innego mienia niż społeczne. Jednocześnie w razie dopuszczenia się kradzieży
lub przywłaszczenia mienia społecznego obligatoryjnie orzekało się obowiązek zapłaty równowartości
ukradzionego lub przywłaszczonego mienia. Nowelą sierpniową z 1998 r. treść art. 119 uległa
zmianie. Nowelizacja art. 119 k.w., a także kilku innych przepisów części szczególnej kodeksu
wykroczeń polegała wyłącznie na wprowadzeniu - w miejsce odrębnych unormowań - jednej
7

Grzegorczyk T. (red.), Jankowski W.,. Zbrojewska M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd II, Wolters
Kluwer 2013, s.125-157.
8
.Kulik M., Kodeksu wykroczeń. Komentarz, LEX 2009, komentarz do art. 119 k.w.
9
Kotowski W., Kodeksu wykroczeń. Komentarz, LEX 2009, komentarz do art. 119 k.w.
10
Wyrok SN z dnia 27. marca 1987r., VKRN59/87, OSNPG 1987, nr 10, poz. 113.
11
Budyń-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M., Kodeksu wykroczeń wyd 2. Komentarz,
Wolters Kluwer 2009, komentarz do art. 119 k.w.
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podstawy odpowiedzialności za kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, niezależnej od
rodzaju własności mienia.
Przedmiotem czynności wykonawczej kradzieży oraz przywłaszczenia jest cudza rzecz
ruchoma. W porównaniu z art. 284 k.k. przywłaszczenie na gruncie art. 119 § 1 k.w. nie obejmuje
praw majątkowych. Zgodnie z doktryną przed nowelizacją przedmiotem kradzieży lub
przywłaszczenia może być tylko taka cudza rzecz ruchoma, której wartość nie przekracza 250 zł.
Wartość mienia stanowiącego przedmiot czynu zabronionego powinna być oceniana (liczona)
w odniesieniu do czasu popełnienia tego czynu i czasu wyrokowania, a nie w odniesieniu do czasu
orzekania w trybie art. 4 § 2 k.k.. Przedmiotem wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. musi być cudza rzecz,
czyli rzecz, do której sprawca nie ma żadnych praw. W myśl art. 45 k.c. rzeczami są tylko przedmioty
materialne, czyli są to materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle
wyodrębnione, że są traktowane jako dobra samoistne. Rzeczami nie są np. człowiek, dobra
niematerialne, części składowe rzeczy, zbiory rzeczy itd..
O tym, czy konkretne działanie sprawcy kradzieży wyczerpuje ustawowe znamiona
wykroczenia, czy też stanowi przestępstwo, decyduje łączna wartość mienia zagarniętego przez
sprawcę w ramach jednego czynu, a nie wartość poszczególnych jednostkowych składników tego
mienia. Przedmiotem ochrony art. 119 § 1 k.w. było każde cudze mienie ruchome, osiągające wartość
od 1 gr do 250 zł. Definicja wykroczenia zawarta w art. 1. k.w. mówi, że wykroczeniem jest czyn
szkodliwy społecznie zabroniony przez ustawę w czasie jego popełnienia, natomiast według art. 1. § 2
k.k. przestępstwem nie jest czyn zabroniony cechujący się znikoma szkodliwością społeczną.
Ustawodawca zakłada więc, że jeśli ktoś popełnia czyn zabroniony przez ustawę kodeks wykroczeń to
jest on szkodliwy społecznie i niezależnie od wartości wykroczenia (na przykład kradzieży) sprawca
będzie ponosił odpowiedzialność.
Zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonym w wyroku z dnia 6. stycznia 1978r, zawarty w art.
47 § 6 k.k. katalog okoliczności istotnych dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu nakazuje
przyjąć, że relewantne dla takiej oceny są okoliczności związane bezpośrednio tylko z czynem, a nie
z osobą sprawcy.
Przywłaszczeniem jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie
znajdującym się w posiadaniu sprawcy cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku
swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania. Nie
wystarczy tu samo rozporządzenie cudzym mieniem jak własnym, lecz musi temu towarzyszyć tzw.
animus rem sibi habendi, zamiar zatrzymania cudzego mienia ruchomego dla siebie lub dla innej
osoby, bez żadnego ku temu tytułu.12 W przeciwieństwie do kradzieży sprawca przywłaszczenia nie
zabiera cudzego mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, lecz bezprawnie rozporządza cudzą
rzeczą ruchomą, która znalazła się w jego legalnym, nie bezprawnym, posiadaniu. Dla kształtowania
się odpowiedzialności sprawcy z tytułu przywłaszczenia bez znaczenia pozostaje to, czy
przywłaszczył on sobie rzecz, która przypadkowo się u niego znalazła, czy też która została mu
powierzona.
Generalnie wykroczenie można popełnić umyślnie lub nieumyślnie. Istnieją jednak pewne
czyny, które tylko popełnione umyślnie stają się wykroczeniami. W takim przypadku
odpowiedzialność zachodzi jedynie, jeśli udowodni się sprawcy działanie umyślne. Stanowi o tym art.
124 § 1 k.w. „Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli
szkoda nie przekracza 250zł, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” 13 Czynność
wykonawcza polega tu na niszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy.
Zniszczenie i uszkodzenia różnią się ilościowo i polegają na powodowaniu fizycznych zmian
12
13

wyrok SN z dnia 6 stycznia 1978 r., V KR 197/77, OSNPG 1978, nr 6, poz. 64.
Ustawa kodeks wykroczeń z dnia 20. maja 1971r. (Dz. U. 1971, nr 12, poz 114).
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w strukturze rzeczy. W przypadku zniszczenia dochodzi do całkowitego unicestwienia lub zniszczenia
idącego tak daleko, że rzecz przestaje przynależeć do rodzaju, do jakiego należała przed czynem,
natomiast uszkodzenie stanowi naruszenie substancji rzeczy, ale bez jej unicestwienia. Uczynienie
rzeczy niezdatnej do użytku sprowadza się do spowodowania niemożliwości używania jej zgodnie
z przeznaczeniem, ale bez fizycznego naruszenia jej substancji. Chodzi tu nie tylko o użytkowanie
rzeczy w sposób zgodny z jej normalnym przeznaczeniem, ale także z przeznaczeniem, jakie nadał jej
pokrzywdzony. Nie ma tu znaczenia, że po dokonaniu czynu przez sprawcę rzecz nadaje się do
jakiegokolwiek użytku. Znamiona zniszczenia lub uszkodzenia mienia wypełnia też wykonanie na
rzeczy rysunku lub napisu, jeśli jego usunięcie spowoduje naruszenie materii rzeczy lub jej
niezdatność do użytku. Wykroczenie ujęte w art.124 k.w. jest wykroczeniem materialnym. Jego
skutkiem jest stan zniszczenia, uszkodzenia lub niezdatności do użytku rzeczy oraz szkoda majątkowa
nie przekraczająca 250zł. Jeżeli wysokość szkody majątkowej przekracza 250zł, zastosowanie
znajduje przepis z art. 288 k.k. (Ustawa z dnia 6. czerwca 1997 – Kodeks karny. Dz. U. 1997, nr 88,
poz. 533). W odniesieniu do wykroczenia polegającego na zniszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu
niezdatną do użytku cudzej rzeczy szkodę majątkową należy rozumieć jako sumę rzeczywistego
uszczerbku w mieniu (damnum emergens) i utraconych przyszłych korzyści (lucrum cessans). Dlatego
jest możliwe, że zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie niezdatną do użytku rzeczy o wartości
mniejszej niż 250zł może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego przez przepis art. 288 § 1 k.k..
§ 2 art. 124 k.w. stanowi, że także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w zniszczeniu, uszkodzeniu
lub uczynieniu niezdatnym do użytku mienia podlega każe. Ściganie następuje na żądanie
pokrzywdzonego (art. 124 § 3 k.w.). W przypadku udowodnienia popełnienia czynu określonego w
art. 124 § 1 k.w. nakłada się na sprawcę obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub
obowiązek przywrócenia mienia do stanu poprzedniego.14
Przykładem wykroczenia, które można popełnić umyślnie bądź nieumyślnie jest paserstwo,
polegające na nabyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. W art. 122 k.w. § 1 i 2 jest
mowa o tym, że rzecz taka pochodzi z kradzieży lub przywłaszczenia, natomiast art. 291 k.k. § 1 i art.
292 k.k. § 1 określają, że rzecz, będąca przedmiotem paserstwa może pochodzić z kradzieży,
przywłaszczenia lub innego czynu zabronionego. Ujęcie paserstwa w kodeksie wykroczeń jest więc
zdecydowanie węższe niż w kodeksie karnym. Podstawowymi elementami różniącymi wykroczenie
przewidziane w art. 122 k.w od występku określonego w art. 291 i 292k.k są pochodzenie i wartość
mienia. Warunkiem bytu wykroczenia przewidzianego w art. 122k.w jest pochodzenie mienia
z kradzieży lub przywłaszczenia i jego wartość nie przekraczająca 250zł. Sprawca paserstwa może
dopuścić się nabywania mienia, pomagania w jego zbyciu, przyjęcia mienia oraz pomocy w jego
ukryciu. Podjęcie którejkolwiek z tych czynności wymienionych w art. 122 k.w. § 1 i 2 wypełnia
znamiona wykroczenia paserstwa. Przez nabycie rzeczy należy rozumieć uzyskanie władztwa nad
rzeczą za zgodą osoby władającej nią dotychczas i zbywającej ją nabywcy. Paserstwa dopuszcza się
osoba, która nabywa rzecz uzyskaną w drodze czynu zabronionego, przy czym nabycie nie musi mieć
charakteru odpłatnego. Może to być na przykład nabycie rzeczy przez darowiznę. Istotą paserstwa nie
jest więc uiszczenie zapłaty za nabywaną rzecz, nawet jeśli nabycie jej było odpłatne. Z kolei pomoc
do zbyciu mienia to każda czynność zmierzająca do ułatwienia lub umożliwienia zbycia mienia
pochodzącego z kradzieży lub przywłaszczenia, na przykład przekonywanie potencjalnego nabywcy,
że pochodzi ono z legalnego źródła. Przyjęcie mienia ma miejsce, gdy sprawca obejmuje władztwo
nad przedmiotem kradzieży lub przywłaszczenia, na przykład bierze takie mienie na przechowanie.
Nie chodzi tu jednak o przyjęcie „korzyści”, ale o przyjęcie mienia w celu uzyskania korzyści. Musi to
być jedynie korzyść majątkowa, a nie osobista. Pomoc do ukrycia mienia pochodzącego z kradzieży
14
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lub przywłaszczenia to każda czynność polegająca na uniemożliwieniu lub utrudnieniu jego
odszukania. W szczególności chodzi tu o schowanie mienia lub zmienienie jego wyglądu. Takie
działanie stanowi jednocześnie utrudnienie postępowania karnego, czyli czyn, o którym mowa
w art.239 k.k. (Ustawa z dnia 6. czerwca 1997 – Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz.553), tak
zwane poplecznictwo. § 1 art. 122 k.w. obejmuje tylko umyślne paserstwo, kiedy nabywca ma
świadomość, że nabywane przez niego mienie pochodzi natomiast kradzieży lub przywłaszczenia.
Natomiast § 2 art. 122 k.w. mówi o paserstwie nieumyślnym, kiedy nabywca mimo braku
świadomości (wiedzy) o nielegalnym pochodzeniu mienia nabywa je, ale na podstawie okoliczności
towarzyszących powinien i mógł przypuszczać, że będące przedmiotem czynu mienie mogło
pochodzić z kradzieży lub przywłaszczenia. Nieumyślność dotyczy samego pochodzenia mienia, nie
odnosi się jednak do czynności wykonawczych z art. 122 § 2 k.w. Okoliczności towarzyszące, które
powinny dać nabywcy mienia możliwość przewidywania, że pochodzi ono z kradzieży lub
przywłaszczenia to na przykład bardzo niska cena mienia, oryginalne, nienaruszone opakowanie
fabryczne. Taką okolicznością jest też zachowanie osoby zbywającej mienie (na przykład nerwowe
zachowanie w trakcie zbywania, wiedza o karalności tej osoby) oraz okoliczności nabycia mienia
(nocna pora, oferowanie mienia w miejscu poza zasięgiem wzroku osób postronnych). Także
usiłowanie paserstwa umyślnego, podżeganie do niego oraz pomoc w nim są czynami karalnymi
(art. 122 § 3 k.w.)15

Stan prawny wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu oraz przeciwko mieniu
po nowelizacji
W dniu 9 listopada 2013 r. weszła w życie część przepisów nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247, dalej
„nowelizacja”) w tym ustawy z dnia 20 maja 1971 r – kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2013, poz. 482 t.j.).
Regulacje te wprowadziły szereg zmian, które dotyczą między innymi wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu komunikacyjnemu oraz przeciwko mieniu , co spowodowało podniesienie progu
wyrządzonej szkody do ¼ minimalnego wynagrodzenia oraz zlikwidowanie nie których przepisów
z Kodeksu karnego i przekierunkowanie do Kodeksu wykroczenie .

Zmiany w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu
Istotną zmianą, jaka zaszła w wyniku ustawy nowelizacyjnej z dnia 27 września 2013 roku jest
depenalizacja przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd
niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.”. Mowa tu o pojazdach innych niż mechaniczne, na przykład rower. Od dnia 9 listopada 2013 r.
przestał obowiązywać art. 178a § 2 k.k.. W obecnym stanie prawnym czyn, który był w nim
usankcjonowany jako przestępstwo, zgodnie z nowelizacją stanowi wykroczenie usankcjonowane
w art. 87 § 1 k.w. i podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł.
Obecnie przepis art. 87 k.w. brzmi : „§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub
podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
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§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie
działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny
pojazd niż określony w §1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na
drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,podlega
karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia
pojazdów innych niż określone w §1.”
Należy zauważyć, że zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu wykroczeniem jest nie tylko
prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka pojazdu mechanicznego
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a także na drodze publicznej, w strefie zamieszkania
lub strefie ruchu innego pojazdu niż pojazd mechaniczny, ale również prowadzenie innych niż pojazd
mechaniczny pojazdów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu w tzw. stanie
nietrzeźwości (przy zawartości alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza powyżej 0,25 mg lub
zawartości alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila albo stanach prowadzących do stężenia
przekraczającego te wartości).
Na podstawie wprowadzonego do Kodeksu wykroczeń art. 87 §1a k.w. sprawcy mogą liczyć
na łagodniejszą karę, tj.: areszt od 5 do 30 dni albo grzywnę od 50 do 5.000 zł. Dodatkowo, obok kary
aresztu albo grzywny, sąd ma możliwość (nie obowiązek) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów,
i to tylko niemechanicznych (rower, koparka, ratrak, skuter śnieżny), na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Przed nowelizacją za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości, sąd mógł orzec zakaz prowadzenia
samochodu. Zmieniły się również zasady orzekania w wyżej opisanych przypadkach zakazu
prowadzenia pojazdów. W pierwszym przypadku sąd skazując za wykroczenie ma obowiązek orzekać
również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Natomiast w pozostałych
wykroczeniach może, ale nie musi tego uczynić i to tylko w zakresie innych pojazdów, niż pojazdy
mechaniczne.
W stosunku do poprzedniego stanu prawnego przestało być obowiązkowe orzekanie zakazu
prowadzenia pojazdów wobec ukaranych za wykroczenie z art. 87 § 2 k.w. (tj. kierowanie rowerem
w stanie po użyciu alkoholu). Również w tym przypadku zakaz może dotyczyć jedynie pojazdów
niemechanicznych. Należy wskazać, że naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za
nowe wykroczenie (art. 87 § 1a k.w.), jak i za wykroczenie z art. 87 § 2 k.w., jest przestępstwem z art.
244 k.k. (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych) zagrożonym karą pozbawienia
wolności do lat 3.
W art. 4 § 3 k.k ustawodawca stwierdza „Jeżeli według nowej ustawy czyny objęty wyrokiem
nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności
podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując, że
jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawką dziennym grzywny albo 2 miesiącom
ograniczenia wolności.” Są tu określone szczególne reguły zmiany wymierzonej za przestępstwo
i podlegającej wykonaniu kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności lub grzywnę, ale
tylko w wypadku, gdy według nowej ustawy przestępstwo to nie jest już zagrożone karą pozbawienia
wolności. Wynika z tego, że z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27. września 2013 w stosunku do
osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo określone w art. 178a § 2 k.k. na karę
pozbawienia wolności należy zastosować ustawę względniejszą i wymierzyć im karę ograniczenia
wolności lub grzywny określoną w art. 87 k.w. Jeśli w momencie wejścia w życie ustawy nadal toczy
się postępowanie karne także należy zastosować ustawę względniejszą.16
16
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Zmiany w zakresie wykroczeń przeciwko mieniu
Należy wskazać, że wraz z nowelizacją kodeksu wykroczeń doszło do uzależnienia granicy pomiędzy
wykroczeniem a przestępstwem od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, którym zgodnie
z dodanym nowelizacją art. 47 § 9 k.w. jest wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 2 ptk. 2 (Dz.U. 2002, nr
200, poz. 1679 z późn. zm.). Limit dzielący wykroczenie i przestępstwo został ustalony na poziomie ¼
minimalnego wynagrodzenia i do końca 2013 roku, przy minimalnym wynagrodzeniu w wysokości 1
600 zł, wynosił 400 zł. Limit ten jednak ulega zmianie zgodnie z ustaleniami w ramach Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i ogłaszanego corocznie do dnia 15. czerwca przez Radę
Ministrów w drodze rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września
2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.17 minimalne
wynagrodzenie w roku 2014 wynosić 1 680 zł. W konsekwencji powyższego granicą pomiędzy
wykroczeniem a przestępstwem jest obecnie kwota 420 zł. W związku z tym § 1 art. 119 k.w. brzmi
obecnie: „Kto kradnie lub przywłaszcza cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza ¼
minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” 18 Podobna
zmiana zaszła po nowelizacji w art. 122 § 1 i 2 k.w., w którym obecnie także jest mowa o mieniu,
którego wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia. Powyższa zmiana Kodeksu
wykroczeń dotyczy również czynów, których przedmiotem jest opisany czyn w art.120 k.w. Do
chwili obecnej wykroczeniem były czyny, w przypadku których wartość drzewa wyrąbanego lub
skradzionego nie przekraczała 75 zł. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. granicą
pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem będzie również kwota odpowiadająca ¼ minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Także w art. 124 § 1 wartość wyrządzonej szkody zostaje określona do ¼
minimalnego wynagrodzenia.
Ustawodawca jednak nie we wszystkich artykułach Kodeksu wykroczeń zastosował ustawę
nowelizująca i nie podniósł progu wartości wyrządzonej szkody. Gdzie próg wyrządzonej szkody ,
według kodeksu wykroczeń nie przekracza 100zł , co świadczy o nikłej możliwości popełniania tego
wykroczenia. Takim wykroczeniem np. jest art. 134 k.w.- oszukiwanie kupującego lub usługobiorcy
po nowelizacji z dnia 27. września 2013 nie ulega zmianie i nadal stanowi w § 1 „Kto przy sprzedaży
towaru lub świadczeniu usług oszukuje nabywcę co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny,
jeżeli nabywca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100zł, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny. W § 2 art.134 k.w. ustawodawca określa, że tej samej karze
podlega, kto przy nabyciu produktów rolnych lub hodowlanych oszukuje dostawcę co do ilości, wagi,
miary, gatunku lub ceny, jeżeli dostawca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 zł.19
Zakończenie
W dniu 9 listopada 2013 r. weszła w życie część przepisów nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1247).
Regulacje te wprowadzają szereg zmian, wśród których znalazły się również zmiany penalizacji
niektórych wykroczeń, bowiem w drodze nowelizacji przyjęto nowy sposób określenia przesłanek ich
karalności. Ponadto do katalogu wykroczeń przeniesiono dotychczasowe przestępstwo związane
z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny. Powyższe zmiany stanowią
17
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część uregulowań nowelizacji, która w całości ma na celu wprowadzenie rozwiązań służących
usprawnieniu postępowania karnego.
Nowe ujęcie materialne wykroczeń przede wszystkim posłużyć ma usprawnieniu działania
wymiaru sprawiedliwości oraz dostosowaniu norm polskiego prawa do norm europejskich
w przypadku karania sprawców czynów w ruchu drogowym. Przy tak znacznym obłożeniu zakładów
karnych, zmiana ta z pewnością wpłynie na liczbę skazanych, odbywających karę pozbawienia
wolności. Z uwagi na rażąco rosnące wydatki na więzienia i Służbę Więzienną przedmiotowa zmiana
prawa jest jednym z filarów obrony przed nowymi wydatkami co skutkuje nie zawszę najlepszymi
sposobami karani osób, które dopuściły się wielokrotności popełnionych wykroczeń. Dopiero upływ
czasu wystawi najlepszą ocenę negatywną lub pozytywną wprowadzonej zmiany, jednak już teraz
można stwierdzić, że wprowadzona modyfikacja jest podyktowana nieskutecznością obowiązujących
od kilkunastu lat rozwiązań.
Zmiany w zasadach ponoszenia odpowiedzialności przez kierowców kierujących pojazdem
mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego albo w stanie
nietrzeźwości powinny przyczynić się do zwiększenia świadomości kierowców, większej
efektywności kary za wykroczenie oraz w konsekwencji do zmniejszenia liczby wypadków
spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Dokonując zmian brano pod uwagę skuteczność
danego przepisu prawa. Art. 178a § 2 k.k. nakazywał karać nietrzeźwych rowerzystów za samo
abstrakcyjne narażenie innych osób lub ich mienia na niebezpieczeństwo w związku z czym
wykreślenie tego przepisu z kodeksu karnego i przeniesienie do kodeksu wykroczeń było uzasadnione.
W drodze nowelizacji przyjęto m.in., że kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej,
paserstwo umyślne i nieumyślne oraz umyślne niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy są
kwalifikowane obecnie jako wykroczenie, jeśli wartość tej rzeczy nie przekroczy ¼ minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Zmianie uległa zatem wartość rzeczy warunkująca uznanie danego czynu za
wykroczenie, która w poprzednim stanie prawnym nie mogła przekroczyć 250 zł. Ustawia
nowelizująca zmieniła także art.120 k.w., gdzie zmieniono wysokość występku, że tak można nazwać
od którego zacznie się przestępstwo , a skończy wykroczenie.
Powyższe zmiany wprowadziły zapewne szereg udogodnień w karaniu za wykroczenia lecz
także doprowadziły do zamętu w niektórych dziedzinach karania, np. za drobne kradzieże, gdzie
wprowadzone zmiany wywołały wiele kontrowersji spowodowanych tym iż dopuści się to do
zwiększenia wykroczeń związanych z kradzieżami.
Podsumowując zmiany nowelizacyjne stanowią część uregulowań ustawy, która w całości ma
na celu wprowadzenie rozwiązań służących usprawnieniu postępowania karnego. Jednakże tak jak
zmiany w zakresie prowadzenia pojazdu niemechanicznego na drodze publicznej w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego należy oceniać jako zmianę pozytywną, tak
w przypadku podniesienia granicy, od której kradzież stanowi wykroczenie należy ocenić negatywnie,
ponieważ przyczynie się ona do wzrostu drobnych kradzieży. Należy także napisać, że obok
problemów intertemporalnych stosowania ustawy ,,starej ustawy,, czy ,,nowej ustawy,, pojawiły się
liczne problemy z wykonaniem kar już orzeczonych .
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GMINA SAMORZĄDOWA CHARSZNICA
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Abstrakt
Samorząd terytorialny jest podstawą podziału administracyjnego w Polsce. Obecny podział
obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku, kiedy to kraj został podzielony na 16 województw, 379
powiatów i 2479 gmin. To właśnie gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
W niej skupia się podstawowe życie samorządowe. Gmina jest potrzebna ponieważ, wspólnoty
mieszkańców małego terytorium najlepiej wiedzą jakie są problemy i potrzeby na danym terytorium.
Administracja rządowa przekazuje cześć kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, aby te
w jej imieniu wykonywały zdania własne i zlecone. Zadania własne są finansowane ze środków
własnych gminy, natomiast za każdym idącym zadaniem zleconym muszą iść środki z budżetu
państwa na jego realizacje. W gminie wyróżniamy organ wykonawczy, którym jest wójt oraz organ
uchwałodawczy i jednocześnie kontrolny jakim jest rada gminy. Gmina prowadzi działania w celu
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. W tym celu może tworzyć jednostki
pomocnicze oraz organizacyjne w celu realizacji tych zadań. Ważnym aspektem jest również fakt
możliwości prowadzenia współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego co przyczynia
się do poprawienia jakości życia w danej gminie. Obowiązkiem każdego mieszkańca jest godnie
reprezentować swoją gminę.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, gmina, administracja, inicjatywy lokalne
Abstract
Local autonomy is the basis of the administration division of in Poland. Current division has been
working since 1St January 1999. The country has been divided into 16 provinces, 379 administrative
districts and 2479 communes. This is the communes is the basic administrative unit. This is where
local, autonomous life gathers. Such a division is necessary because groups of inhabitants of particular
area have the best knowledge of the problems that appear on the area. The government administration
give part of the competence to the administration of communes to enable them to conduct both their
own initiatives and tasks that have been given to them by higher authorities. The local initiations are
financed by the communes whereas the rest of the tasks are financed by the national budget. In the
communes there is an executive organ, which is represented by the monitor and legislative one
represented by communes council. The communes conducts the initiatives to come across communes
needs of inhabitants. To do so it can four some extra units or organization. Au important aspect is also
the fact that there is a possibility to establish the collaboration with other administrative improves the
quality of life in particular communes. H’s a duty of each inhabitant to represent his communes in
a proper way.
Keywords: Local autonomy, commune, administrative, local initiations
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Charakterystyka gminy Charsznica
Gmina Charsznica znajduje się w zachodniej części powiatu miechowskiego, na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskiej - w subregionie Wyżyny Miechowskiej. Część granic gminy jest jednocześnie
granicami województwa małopolskiego. Gmina Charsznica graniczy z gminami: Miechów, Gołcza,
Kozłów, Książ Wielki oraz Wolbrom – leżącą na terenie powiatu olkuskiego i z gminą Żarnowiec leżącą w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim. Położenie gminy Charsznica przedstawia
rysunek numer 1.

Rys. nr 1. Mapa powiatu miechowskiego1

Przez gminę przebiegają dwie ważne linie kolejowe. Pierwszą jest linia kolejowa PKP relacji
Katowice – Tunel oraz Warszawa – Kraków. Drugą jest linia szerokotorowa LHS mająca
w niedalekiej przeszłości większe znaczenie międzynarodowe, niż w chwili obecnej. Charsznica jest
również siedzibą parafii kościoła rzymsko-katolickiego.
Historia Charsznicy jest bardzo długa. Odkrycia archeologiczne na ziemiach gminy
potwierdzają iż osiedlano się tu w epoce kamienia i neolitu. Jednak pierwsza wzmianka zapisana
o Charsznicy sięga roku 1262, gdy papież Urban IV specjalną bullą zatwierdził dziesięcinę dla
klasztoru bożogrobców w Miechowie. Opłata była pobierana również od mieszkańców Charsznicy.
Kolejna wzmianka o Charsznicy była zawarta w ,,Liber Beneficiorum” z drugiej połowy XV wieku.
Jan Długosz pisze, iż Charsznica należała w połowie do parafii Tczyca a w połowie do parafii
Uniejów. W 1582 roku wieś nabył Mikołaj Koryciński z województwa sieradzkiego. Z 1787 roku
pochodzą informacje o istnieniu folwarku. Wówczas Charsznica liczyła 24 domy i 345 mieszkańców.
Charsznica leżała na terenie leśnym do czasu wybudowania linii kolejowej. Jedną z najważniejszych
postaci związanych z Charsznicą jest postać Antoniego Malatyńskiego. Urodził się 17 marca 1873
roku w powiecie wieluńskim. W 1897 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Dublanach koło
Lwowa. W 1906 roku nabył ziemie przyległe do kolei i wybudował na nich zakłady przemysłowe.
1

www.charsznica.pl (02.01.2015 r.).
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W latach dwudziestych i trzydziestych działał jako społecznik. Założył Straż Pożarną w Chodowie
i był współfundatorem Domu Ludowego w Chodowie. Stał się głównym fundatorem szkoły. W 1937
roku za pracę na polu społecznym został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi2. Najważniejszymi
dokonaniami Antoniego Malatyńskiego jest budowa szkoły i ofiarowanie ziemi pod budowę kościoła
w Charsznicy. Osada stawała się coraz prężniejszym ośrodkiem przemysłowym, do którego
przybywali pracownicy z całego regionu. Działało tu kilka fabryk, w których ludzie znajdowali
pracę. Istniała miedzy innymi fabryka i rozlewnia wódek, odlewnia żeliwa oraz młyn. Rozwijanie się
przemysłu ułatwiała nie tylko kolej dalekobieżna, ale również kolej wąskotorowa wybudowana
w 1916 roku i biegnąca z Charsznicy przez Miechów do Działoszyc. W czasie wojny Charsznica była
bombardowana przez Niemców z racji tego, iż przebiegała tu linia kolejowa. Po wojnie miejscowość
nadal rozwijała się i skoncentrowana była na przemyśle. W latach realnego socjalizmu (1945-1989)
odlewnia żeliwa i młyn przeżywała najlepszy okres. Z biegiem lat Charsznica przekształcała się
w miejscowość o charakterze rolniczym. Na chwile obecną jest prężnie działającym ośrodkiem
rolniczym.
Gmina Charsznica jest bardzo ciekawym i dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, nie
tylko w skali powiatu ale i województwa. Siedzibą gminy jest miejscowość Miechów-Charsznica.
Zgodnie z uchwałą rady gminy z dnia 19 października 1997 roku uchwalono herb gminy. Herb
wzorowany jest na herbie Korycińskich i krzyżu bożogrobców.

Rys. nr 2. Herb gminy Charsznica
Obszar gminy wynosi 78 km2 3 i zamieszkuje ją około 8000 osób. W skład gminy wchodzi 18
sołectw i są to: Miechów-Charsznica, Charsznica, Ciszowice, Chodowiec, Chodów, Dąbrowiec,
Jelcza, Marcinkowice, Podlesice, Pogwizdów, Swojczany, Szarkówka, Tczyca, Uniejów Kolonia,
Uniejów Parcela, Uniejów Rędziny, Wierzbie, Witowice. Niestety przyrost naturalny w gminie jest
ujemny. Gęstość zaludnienia wynosi 97 osób na kilometr kwadratowy Gmina posiada sieć
wodociągową, kanalizacyjną i gazową, które cały czas są rozbudowywane, aby objąć wszystkich
mieszkańców. Na terenie gminy znajdują się dwa gimnazja w Charsznicy i w Tczycy oraz cztery
szkoły podstawowe w Charsznicy, Tczycy, Swojczanach i Pogwizdowie. Przy Zespole Szkół imienia
Antoniego Malatyńskiego w Charsznicy została wybudowana hala sportowa. Gmina ta znana jest
przede wszystkim z dużej produkcji warzyw, a w szczególności „zielonego złota” jak nazywana jest
kapusta. Uprawia się ją tu na 3000 hektarów. Bezrobocie w gminie nie jest wysokie. Związane jest to
z charakterem gminy, gdyż większość mieszkańców pracuje w rolnictwie. Gmina Charsznica jest
gminą typowo rolniczą, 80 % stanowią grunty orne, na których produkowane są warzywa,
a największy procent stanowi kapusta. Produkcja kapusty stanowi tu 8 % w skali kraju4. Charsznica
nazywana jest „Kapuścianą Stolicą Polski”. Gmina promuje się organizując od 1998 roku
2

L. Michalik, Historia Charsznicy i Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej, Zakład Usług Poligraficznych
Charsznica 2008, s. 12.
3
www.stat.gov.pl (06.01.2015).
4
www.charsznica.info (13.01.2015 ).
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Charsznickie Dni Kapusty, na które przyjeżdżają producenci kapusty i warzyw z całej Polski oraz
miedzy innymi z Niemiec Holandii, Czech i Słowacji. Na uwagę zasługuje również klub sportowy
LKS Spartak Charsznica, który ma ponad 60-letnią tradycję.

Statut gminy Charsznica
Rozpatrywanie zagadnienia jakim jest statut należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia statutu. Statut
pochodzi od łacińskiego słowa „statuta”, które oznacz zbiór przepisów regulujących strukturę,
zadania i sposób działania zrzeszeń, zakładów publicznych, instytucji lub organizacji5. Statut gminy
jest aktem prawnym, w którym uregulowane są zadania i struktura funkcjonowania gminy oraz
funkcje i kompetencje organów gminy i jednostek pomocniczych. W statucie zawarte są regulacje
dotyczące ustroju wewnętrznego gminy, jest on również aktem prawa miejscowego. Statut nie może
wychodzić poza granice prawa ogólnokrajowego. Musi zawierać się w granicach prawa. Przepisy
porządkowe, których wydanie jest bardzo pilne, mogą zostać wydane przez wójta w formie
zarządzenia. Takie decyzje podejmowane są zazwyczaj w sytuacji zagrożenie ludzkiego życia lub
zapewnieniu porządku publicznego.
Statut gminy Charsznica został uchwalony 10 lutego 2003
roku w Charsznicy. Statut gminy został podzielony na siedem części. Pierwsza cześć stanowi
postanowienia ogólne. Zawiera ona informacje o terytorium gminy, o celach i zadaniach gminy. Drugi
rozdział przedstawia radę gminy oraz system pracy i funkcjonowanie urzędu gminy. Przedstawione są
w nim kompetencje organów oraz charakter ich pracy. Trzeci rozdział opisuje organ wykonawczy
jakim jest wójt. Przedstawia jego kompetencje i obowiązki. Kolejne rozdziały dotyczą spraw
związanych z funkcjonowaniem gminy. Przedstawione są zagadnienia związane z referendum,
gospodarką finansową gminy, system tworzenia sołectw oraz postanowienia przejściowe i końcowe.
Sprawami związanymi z tworzeniem i uchwalaniem statutu zajmuje się rada gminy. Jego
ostateczna i obowiązująca wersja ogłaszana jest w Małopolskim Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (lokalna prasa, strona internetowa gminy). Kwestie
sporne rozpatrują Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oraz Naczelny Sąd Administracyjny.
Naczelny Sąd Administracyjny 14 listopada 2003 w wyroku przedstawił jakie regulacje powinny się
znajdować w statucie gminy6. W sprawach pilnych decyzję może podjąć wójt. Decyzję przedstawia
na najbliższej sesji rady gminy, przepis może zostać uchylony lub utrzymany.
Organy gminy Charsznica
Władzę uchwałodawczą i zarazem kontrolną w gminie Charsznica sprawuje Rada Gminy
w Charsznicy. Przewodniczącym rady gminy jest Zdzisław Uchto, którego zastępuje dwóch
wiceprzewodniczących. Rada Gminy Charsznica liczy 15 radnych, którzy spotykają się na sesjach nie
rzadziej niż raz na kwartał. Funkcja kontrolna sprawowana jest poprzez komisję rewizyjną. Sprawuje
ona kontrolę nad wójtem, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi. Spośród komisji
powoływanych przez radę gminy możemy wyróżnić następujące komisje stałe:
 komisja rewizyjna o, której była mowa wyżej; w gminie Charsznica w skład komisji
rewizyjnej wchodzi 4 członków;
 komisja gospodarki finansowej, planowania i rozwoju gospodarczego - do zadań tej
komisji należy opiniowanie projektów ustawy, które są przedmiotem obrad rady
gminy, współpracuje w sprawie uchwały budżetu oraz opiniuje jego projekt, opiniuje
projekty dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz projekty zagospodarowania
5
6

Nowy… op. cit., pod. red. B. Petrozolin-Skowrońskiej, s.1655.
II SA 2197/03 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2003 roku.
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przestrzennego, budownictwa i inwestycji; w gminie Charsznica w skład komisji
wchodzi 3 członków;
 komisja rolnictwa i ochrony środowiska - przedmiotem działań tej komisji jest ogólnie
rozumiana produkcja rolna oraz przetwarzanie płodów rolnych i rynki ich zbytów,
skupia się na restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz modernizacji
infrastruktury z nią związaną, zajmuje się również sprawami ochrony środowiska,
rozsądnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz problemami socjalnymi
ludności rolniczej; w gminie Charsznica komisja rolnictwa jest jedną z ważniejszych
gdyż gmina jest typowo rolnicza i ciągle się rozwija. W skład komisji wchodzi pięciu
członków;
 komisja zdrowia i opieki społecznej - zadaniami tej komisji są spraw związane
z ochroną zdrowia i opieki społecznej, oceny działalności placówek służby zdrowia
i ośrodków opiekuńczych oraz
przeciwdziałania patologii, pomoc rodzinom
patologicznym, bezdomnym i bezrobotnym, komisja liczy 3 członków;
 komisja oświaty, kultury i sportu - ta komisja liczy trzech członków i jej zadaniem jest
analizowanie i opiniowanie spraw związanych z edukacją i oświatą na terenie gminy
oraz działalnością kulturalną gminy Charsznica, ponadto analizowanie i inicjowanie
spraw kultury i promocji gminy.
Drugim organem w gminie Charsznica jest wójt. Wójt jest organem wykonawczym, w gminie
Charsznica funkcję tę pełni Jan Żebrak. Do jego zadań należy:
 przygotowanie wszelkich spraw, w których stanowi rada gminy, w tym
zwłaszcza przygotowanie projektu budżetu i innych uchwał;
 określenie sposobu wykonania uchwał;
 gospodarowanie mieniem komunalnym;
 ustalenie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców gminy
o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej
i wykorzystaniu środków budżetowych;
 podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu mieniem, a zwłaszcza:
 zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów, nieprzekraczającej sumy ustalonej corocznie przez radę;
 zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości
nieprzekraczającej wielkości ustalonej przez radę na dany rok
budżetowy;
 zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonej przez radę;
 podejmowanie zarządzeń o wydatkach koniecznych nie
uwzględnionych w budżecie;
 decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie
warunków ugody;
 przedkładanie organom nadzorczym odpisów uchwał rady gminy, zgodnie
z art. 90 u.s.g.;
 udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze
gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie
zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres
pełnomocnictwa;
 ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania;
 wydawanie sekretarzowi gminy poleceń i wskazówek dotyczących sposobu
prowadzenia spraw gminy;
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 wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej7.
Jedną z najważniejszych funkcji wójta są sprawy związane z pracą urzędu gminy. Decyduje
on o polityce kadrowej, zatrudnianiu i zwalnianiu kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
oraz zawieraniu umów o pracę z pracownikami samorządowymi. Kieruje on bieżącymi sprawami
gminy. Ostatnia z funkcji jaką można przypisać wójtowi jest funkcja reprezentacyjna.
Reprezentowanie i promowanie gminy poza jej granicami i nie tylko spełnia w obecnych czasach
bardzo ważną rolę. Przez organizację licznych promocji, konferencji czy festynów gmina może tylko
zyskać. Przykładem takiej promocji mogą być wspomniane wcześniej „Charsznickie Dni Kapusty”.
Przez taką promocję gmina zyskała wiele inwestorów, co przyczyniło się do jej szybkiego rozwoju.

Zakończenie
Artykuł ma charakter analityczny i informacyjny. Jego celem było przedstawienie organizacji i pracy
gminy. Mieszkańcy gminy najlepiej znają własne potrzeby i dlatego jej istnienie jest tak ważne.
Gmina wykonuje zadania własne i zlecone w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców.
W pracy skupiono się na ustroju i zadaniach gmin w Polsce. Zadania te dzielimy na własne
i zlecone gminie przez administrację rządową. Wykonywanie zadań własnych jest obowiązkowe, co
wpływa na ich pełną realizacje.
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PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY
ANDRYCHÓW
MATEUSZ SKOWRON

Abstrakt
Administracja publiczna jest to wykonywanie zadań, które przypisuje się państwu i jego
organom, aby zaspokajały zbiorowe i indywidualne potrzeby członków danej społeczności.
Administracja publiczna stanowi strukturę organizacyjną powołaną do zadań o charakterze
publicznym, zbiorowym i indywidualnym, reglamentacyjnym i świadczącym. Administracja
publiczna jest to taka struktura, która łączy różne rodzaje instytucji zajmujących się sprawami
publicznymi. Dotyczy to administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Jednostki
administracji publicznej działają na szczeblu centralnym oraz na szczeblu lokalnym.
Odpowiedzialne są za realizację tych wszystkich zadań, które dotyczą różnych dziedzin życia.
Jednym z zadań administracji publicznej jest planowanie energetyczne w gminie.
Planowanie energetyczne na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz instytucji
Państwa daje możliwości przewidywania zapotrzebowania na energię i tworzenie planów
energetycznych. Przy tworzeniu planów energetycznych zachodzi konieczność oceny
potencjału energetycznego i możliwości ich wykorzystania. Zapotrzebowanie na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe spełnia wymagania określone Ustawą „Prawo
energetyczne”.
Słowa kluczowe: Andrychów, planowanie energetyczne, administracja publiczna
Abstract
Public administration is implementing the tasks that are assigned to the country and its
authorities to meet the needs of groups and individual members of the community. Public
administration is the organizational structure which is created to handle the tasks appointed to
a public collective and individual, regulations and providers. Public administration is the one
structure that combines different types of institutions involved in public affairs. It concerns
the government, state and local government. Public administration works at the central and
local level. They are responsible for the implementation of all tasks that relate to various
aspects of life.
One of the tasks of the public administration is energy planning in the community.
Energy planning at various levels of local government and the government provides
opportunities for predicting energy demand and it helps to prepare energy plans. During the
creating energy plans it is necessary to estimate the potential energy and the possibility of its
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use. The request for heat, electricity and fuel gas meets the requirements of the Act "Energy
Law".
Keywords: Andrychów, energy planning, public administration

Charakterystyka gminy
Miasto i gmina Andrychów położone są w kotlinie andrychowskiej, w Beskidzie Małym
u stóp Pańskiej Góry, nad rzeką Wieprzówką, w powiecie wadowickim, w województwie
małopolskim. W skład gminy wchodzi miasto Andrychów oraz 7 miejscowości, które
podzielone są na 8 sołectw. Na obszarze gminy Andrychów nie funkcjonuje ogólnomiejski
system zaopatrzenia w ciepło. Największym źródłem jest Elektrociepłownia „Andropol”
o mocy zainstalowanej 98 MW. Do istniejących, istotniejszych kotłowni na terenie gminy
należy zaliczyć 3 kotłownie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o macach 17,4 MW,
4,4 MW i 1,12 MW, oraz kotłownie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
o mocy 7,0 MW. Ponadto na obszarze gminy funkcjonują indywidualne kotłownie na paliwo
stałe lub na paliwo gazowe, której zaopatrują w ciepło indywidualnych odbiorców. Siec
ciepłownicza rozprowadzająca ciepło wykonana jest głównie w systemie kanałowym, jednak
w najbliższym czasie, sukcesywnie w ramach posiadanych środków, planowana jest jej
wymiana na sieć preizolowaną. Największe źródło ciepła w mieście Andrychów posiada
znaczne rezerwy mocy cieplnej, które mogłyby zostać wykorzystane na pokrycie deficytu
powstałego na skutek likwidacji istniejących kotłowni na paliwo stałe oraz do zasilania
w ciepło nowych obiektów.1

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze gminy Andrychów
Niniejsze opracowanie dotyczące prognoz i koncepcji rozwoju systemów energetycznych
gminy stanowi projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze gminy Andrychów. Podstawę sporządzenia dokumentacji stanowią:
a) Ustalenia umowne określone w :
- zapytaniu ofertowym Urzędu Miejskiego;
- ofercie Energoekspert sp. z o.o.;
- umowie UZ-25/2010 zawartej w Andrychowie w dniu 15.06 2010r. pomiędzy Gminą
Andrychów i Energoeskpert sp. z o.o. Katowice, ul. Węglowa 7.
b) Ustawa „Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r. ogłoszonej z Dz. U. Nr 54, poz. 348
z późniejszymi zmianiami (w tym z Ustawą z dnia 26.05.2000r. o zmianie ustawy – „Prawo
Energetyczne” – Dz. U. Nr 48, poz. 555).
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W ramach opracowanego projektu założeń do planu zaopatrzenia z ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Andrychów określono:
 Prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2020 i ich wpływ na zmiany
zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 Możliwości zapewnienie dostaw ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
w ilościach wynikających z prognoz.
 Działania mające na celu racjonalizację zużycia energii na terenie miasta.
 Zakres współpracy z gminami sąsiednimi.
W ramach określenia zmian zapotrzebowania w stosunku do sytuacji aktualnej dokonano
szacunkowego określenia wielkości zapotrzebowania energetycznego dla przewidywanych
nowych terenów pod zabudowę.2

Ocena stanu aktualnego
Na ocenę stanu istniejącego poszczególnych systemów energetycznych składa się określenie:
 wielkości potrzeb,
 istniejące rezerwy systemów,
 stan instalacji wytwórczych i sieci dystrybucyjnej.
Wielkości potrzeb cieplnych gminy kształtują się na poziomie 129,6 MW, w tym pokrywane
z systemów ciepłowniczych (EC „Andropol”, ASM, ZGKiM) 73,4 MW. Odpowiednio
sumarycznie roczne zużycie energii osiąga wielkość 870,7 TJ przy pokryciu z systemów
ciepłowniczych 547,7 TJ.
Istniejące systemowe źródła ciepła na terenie miasta Andrychów to:
 Elektrociepłownia „Andropol”;
 3 kotłownie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 1 kotłownia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
EC „Andropol” ma zapotrzebowanie mocy cieplnej 48 MW (w tym przemysł około 40 MW).
Elektrociepłownia wymaga modernizacji w celu dostosowania jej do istniejących i mogących
się pojawić potrzeb. Odtworzenia wymaga układ produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Straty ciepła w sieciach ciepłowniczych SA bardzo duże, oceniane przez eksploatatora na
około 20%. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest nie najlepszy stan techniczny izolacji
większości rurociągów.
Stan techniczny kotłowni Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oceniany jest
przed eksploatatora jako dobry. Remonty kotłów odbywają się regularnie. Według zapewnień
eksploatatora ilość emitowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych.
Sieci ciepłownicze ASM są w znacznym stopniu zmodernizowane. 58% łącznej długości sieci
to rurociągi preizolowane, dające efekt w postaci niskiego poziomu strat ciepła na przemyśle.
Stan techniczny kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest
oceniany jako dostateczny. Remonty kotłów polegają na bieżących drobnych naprawach
w ramach własnych środków. Według zapewnień eksploatatora ilość emitowanych
2
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zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnej wielkości emisji. Ogromna wadą tej kotłowni
jest fakt jej lokalizacji w samym środku osiedla mieszkaniowego. Sieci ciepłownicze
w całości wykonane są jaki sieci tradycyjne, stalowe w kanałach łupinowych, prowadzone
w układzie podziemnym. Straty ciepła w tych sieciach są duże i wynoszą około 10%, co daje
rocznie około 4400 GJ.3

Bilans zapotrzebowania na energię cieplną – przewidywania na rok 2020
Dla zbilansowania potrzeb cieplnych gminy w roku docelowym 2020 przyjęto następujące
założenia:
 Przyrost budownictwo mieszkaniowego w gminie o 4 944 mieszkań (w tym:
w mieście o 2 456 mieszkań, w sołectwach o 2 488 mieszkań).
 Łączna powierzchnia nowej substancji mieszkaniowej w gminie będzie rzędu 503 tys.
m2, (w tym: w mieście – 229 tys. m2, w sołectwach – 274 tys. m2).
 Nowe budownictwo będzie realizowane jako energooszczędne.
 Szacuje się, że dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej przeprowadzone zostaną
działania termo renowacyjne i modernizacyjne obniżające zapotrzebowania na ciepło
o 5% w skali gminy.
 W określeniu zapotrzebowania ciepła dla obiektów sektora usługowego – przyjęto
jako wartość średnią przypadającą na jednostkę powierzchni w budownictwie
mieszkaniowym w danej jednostce bilansowej.
 Nie uwzględniono zmian charakteru istniejącej zabudowy.
 Przyjęto wielkości zapotrzebowania ciepła dla odbiorców w grupie „przemysł
i rzemiosło” z uwzględnieniem zmian sygnalizowanych przez zakłady.
Przy powyższych założeniach potrzeby cieplne gminy osiągną poziom około 189,7 MW.
Szacuje się, uwzględniając działania pro oszczędnościowe odbiorców energii (między innymi
skracanie czasu poboru mocy szczytowej), że roczny poziom zużycia energii dla potrzeb
cieplnych gminy osiągnie wartość około 1 090,4 TJ), przy równoczesnym wzroście
zapotrzebowania mocy o około 46%.4
Zakres przewidywania zmian zapotrzebowania na gaz ziemny i energię elektryczną
Opierając się na analizach, których przedmiotem stały się możliwe zmiany dotyczące
lokalizacji nowych obiektów mieszkaniowych i usługowych, liczby tych obiektów, oraz ich
wielkość przy szacunkowej ocenie są związane z charakterem zużycia, dokonano syntezy
zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz ziemny.
Biorąc pod uwagę zakres zmian, a w tym przyrostu, jakie mogą wystąpić na terenie
gminy trzeba stwierdzi, że jest on szeroki, a granice jego można szacunkowo określić
przyjmując następujące warianty rozwoju systemu gazowniczego:

3
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Wariant 1 – minimalny wzrost zapotrzebowania wystąpi, przy założeniu, że wymagane jest
wyłącznie pokrycie potrzeb komunalnych (tj. gotowanie i wytworzenie c.w.u) dla nowego
budownictwa.
Wariant 2 – przewiduje się pełne pokrycie potrzeb komunalnych i grzewczych dla nowego
budownictwa.
Wariant 3 – przewiduje się pełne pokrycie potrzeb komunalnych i grzewczych dla nowego
budownictwa, oraz przejęcie całej przewidzianej do zmiany sposobu zasilania z węglowego
na proekologiczny mocy cieplnej około 10,5 MW.
Dla Wariantu 1 przyrost zapotrzebowania osiągnie wartość rzędu 2 330 m3/h.
Dla Wariantu 2 wzrost zapotrzebowania gazu szacuje się na około 7 140 m3/h.
Dla wariantu 3 wzrost zapotrzebowania gazu osiągnie około 8 220 m3/h.
Aby wielkości te mogły być pokryte przy wykorzystaniu istniejącej sieci, konieczna
jest jej rozbudowa i wykonanie nowych przyłączy.
Zakres zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, będącym podstawowym
i niezbędnym nośnikiem energii, wymagającym zagwarantowania pewności dostaw, jest
szeroki.
Podstawowy zapotrzebowanie dla odbiorców poza przemysłowych to oświetlenie,
sprzęt gospodarstwa domowego i ewentualnie wytwarzanie c.w.u.
Wykorzystanie energii elektrycznej dla celów grzewczych jest i będzie w najbliższym czasie
elementem marginalnym.
W związku z tym przyjęto, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną
wynikający z nowego budownictwa mieszkaniowego i usług w skali gminy będzie
w granicach 25 do 55 MW sumarycznie szczytowo u odbiorcy (bez uwzględnienia
współczynników jednoczesności).
W sferze przemysłowej w ostatnich latach nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej
wynikający z ograniczenia działalności przedsiębiorstw przemysłowych oraz z wprowadzenia
nowych energooszczędnych technologii produkcji. Jednak planowana budowa zakładów
przemysłowych w gminie na nowych obszarach, może spowodować w najbliższym czasie
przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną dla tej grypy odbiorców.

Możliwości zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz ziemny i energię elektryczną
Zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło w gminie obejmuje dwie grupy zagadnień:
 Pierwsza z punktu widzenia odbiorcy ciepła – gdzie przez zmianę sposobu
zaopatrzenia w ciepło rozumie się likwidację ogrzewania z wykorzystaniem paliwa
węglowego, na rzecz:
- podłączenia obiektu do systemu ciepłowniczego;
- wykorzystania energii elektrycznej;
- zamianę stosowanego paliwa na proekologiczne (gaz ziemny, olej opałowy, gaz
płynny) w trakcie modernizacji lub budowy nowej kotłowni;
 Druga dotyczyłaby propozycji rozwiązań związanych z modernizacją źródeł
systemowych.
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Konieczność pokrycia dodatkowego zapotrzebowania na ciepło dla nowych budynków łączy
się z przeprowadzeniem zmian w sposobie zaopatrzenia w ciepło obiektów, dla których
źródłem ciepła są kotłownie węglowe lokalne i indywidualne, oraz piece, stanowiące źródło
tzw. „niskiej emisji”.
Na obecnym etapie określona zostanie wielkość zapotrzebowania przewidywanego do
zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło.
Dla określenia wielkości zapotrzebowania na ciepło przewidywanych do zmiany sposobu
zaopatrzenia przyjęto następujące założenia:
 Bez zmian pozostawione jest zapotrzebowanie w ciepło obiektów zasilanych
z systemów ciepłowniczych lub wykorzystujących jako nośnik energetyczny paliwo
gazowe, energię elektryczną lub inne paliwo ekologiczne (np. olej opałowy, gaz
płynny itp.);
 Przy określeniu wielkości zmian uwzględniono konieczność pokrycia dodatkowego
zapotrzebowania na ciepło dla nowych obiektów;
 Dla obiektów przewidzianych do zamiany sposobu zasilania przyjmuje się średnie
obniżenie zapotrzebowania o 5% (ze względu na pro oszczędnościową modernizację
obiektów);
 Zmiany, jakie muszą być przeprowadzone w sposobie zasilania obejmują:
- wszystkie budynki mieszkalne, które zaopatrywane są obecnie z kotłowni
grupowych, których odbiorcy posiadają wewnętrzną instalację grzewczą;
- obiekty użyteczności publicznej;
- wszystkie obiekty przemysłowe;
- budynki mieszkalne zaopatrywane z kotłowni indywidualnych, których ilość ocenia
się na 50% zapotrzebowania;
- mieszkania stosujące ogrzewanie piecowe w ilości 30% zapotrzebowania.
Przy przyjętych założeniach określono dla gminy łączne zapotrzebowanie ciepła
przewidywane do zmiany sposobu zasilania na około 10,5 MW.
Dotychczasowy rozwój systemów ciepłowniczych i gazowniczego na terenie gminy
predysponuje niektóre obszary do określonego sposobu zapotrzebowania w ciepło. Tereny
wiejskie wyposażone w rozwiniętą sieć gazowniczą, a z racji oddalenia od systemowych
źródeł ciepła, niemożliwe do zcentralizowanego uciepłownienia, winny zostać zaopatrywane
w energię cieplną w oparciu o indywidualne rozwiązania, przy wykorzystaniu takich
nośników energii jak gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, paliwo stałe (użytkowane
w ekologiczny sposób), energie elektryczną, biomasę itp.
Tereny miejskie z dobrze rozwiniętą siecią ciepłowniczą i gazowniczą wymagają ze
strony władz miejskich określenia sposobu zaopatrzenia w ciepło w poszczególnych
obszarach rozwoju. Decyzje takie powinno się podejmować, gdy jasno jest sprecyzowany
sposób zainwestowania terenów. Konieczna jest przy tym analiza ekonomiczna aktualnych
kosztów budowy i eksploatacji dla poszczególnych instalacji, wnikliwa analiza kierunków
rozwoju rynku nośników energii oraz sugestie i postulaty ze strony przyszłych odbiorców.
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sposobie zaopatrzenia obszarów nowego
budownictwa w ciepło, jest podjęta przez zarząd miasta energetyczna polityka lokalna, która
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musi z założenia korelować z polityka państwa. Jedynie takie stanowisko na podjęte decyzje
może gwarantować efekt optymalny dla gminy i jej mieszkańców.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do rozdysponowania na systemy na terenach
miejskich może wynieść 35,5 MW, przy założeniu, że zrealizowane byłoby pełne pokrycie
potrzeb cieplnych nowego budownictwa oraz budynków przeznaczonych do zmiany sposobu
zasilania w ciepło.
Elektrociepłownia „Andropol” posiadająca znaczną rezerwę mocy deklaruje
możliwość zaopatrzenia w ciepło wszystkich obszarów nowego budownictwa na terenie
miasta, jak również przejęcie obszarów zasilanych obecnie przez źródła osiedlowe i lokalne.
Aspekty ekonomiczne i techniczne przesyłu ciepła z EC przemawiają za ograniczeniem
możliwego zasięgu zasilania do obszaru jednostek bilansowych: przemysłowa; zachodnia
i południowo-zachodnia część jednostki południe; oraz zachodnia część jednostki centrum.
Tak określony zasięg możliwego rozwoju systemu nie zakładający likwidacji istniejących we
wschodniej części miasta źródeł ciepła ASM daje szansę stworzenia układu rynkowego,
w którym czynnikiem decydującym będzie jakość i cena oferowanych usług.
Zespół źródeł i sieci ciepłowniczych ASM posiadający w chwili obecnej niewielką
rezerwę mocy cieplnej mógłby przy założeniu modernizacji lub rozbudowy zaopatrzyć
w ciepło nowe tereny w północno-wschodniej części miasta (jednostka bilansowa „Osiedle”).
Połączenie dwu w/w systemów ciepłowniczych występujących na terenie miasta magistralą
przesyłową „łączącą” wprowadziłoby:
 element konkurencji na rynku ciepła, będącym naturalnym regulatorem jakości i ceny
zasilania;
 zwiększyłoby pewność zasilania odbiorców (bezpieczeństwo energetyczne miasta)
z obu systemów, co w sytuacji dalszej recesji w przemyśle (będącym głównym
odbiorcą ciepła z EC -80%) dałoby zabezpieczenie przed skutkami niekorzystnych
zmian.
Wykorzystanie gazu ziemnego jako nośnika energii dla potrzeb cieplnych w sytuacji
zmiany sposobu zasilania na proekologiczny, możliwe jest we wszystkich jednostkach
bilansowych, w wielkości wynikającej z zapotrzebowania (około 9,6 MW).
Niezależnie od wymienionych sposobów pokrycia potrzeb cieplnych z systemu
ciepłowniczego lub gazu ziemnego konkurencyjnymi nośnikami energii cieplnej na terenie
całej gminy jest energia elektryczna oraz paliwa: olej opałowy lub gaz płynny, których
wykorzystanie będzie związane z indywidualnym podejściem do tematu, jak i zamożnością
konkretnych inwestorów.
Dokonując oceny stanu istniejącego systemu zaopatrzenia gminy Andrychów w gaz
ziemny trzeba stwierdzić, że dysponuje ona znacznymi rezerwami dostępności gazu, które
wynikają ze stosunkowo niewielkiego obciążenia stacji redukcyjno-pomiarowych I0 i dużych
rezerw w przepustowości sieci średniego ciśnienia. Rezerwy takie dają możliwość przyjęcia
nowych odbiorców i na pobór gazu dla potrzeb grzewczych.
Na terenie miasta Andrychowa przewiduje się budowę stacji redukcyjnej I0
o orientacyjnej przepustowości 9000mn3/h wraz z odgałęzieniem wysokoprężnym od
gazociągu ɸ 150 CN 2,5 MPa. Po zrealizowaniu w/w stacji możliwe będzie wyłączenie
z eksploatacji odcinka gazociągu wysokoprężnego ɸ150 przebiegającego przez miasto od
gazociągu Oświęcim – Kęty – Andrychów – Wadowice, zasilającego istniejącą stację
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redukcyjną I0 – i tym samym zwolnienie pod budowę terenu objętego obecnie strefę
ochronną.
System elektroenergetyczny gminy Andrychów zapewnia pewność i bezpieczeństwo
zasilania odbiorców energii elektrycznej z terenu gminy. aby można było uwzględnić
rozbudowę sieci elektroenergetycznych w planach rozwojowych Zakładu Energetycznego
oczekiwane będzie przedstawienie harmonogramu dotyczącego przygotowania
wyznaczonych terenów pod rozbudowę. Podjęcie konkretnych prac inwestycyjnych na
terenach przeznaczonych pod nową zabudową wymaga wnikliwej analizy miejscowych
planów zagospodarowania. Chodzi bowiem o zapoznanie się z przebiegiem tras sieci
kablowych oraz sprecyzowaniu docelowych rozwiązań.5
Przedsięwzięcia racjonalizujące wytwarzanie i użytkowanie energii
Biorąc pod uwagę realizację przedsięwzięć, których celem jest racjonalne użytkowanie
nośników energii, to głównym ich celem jest:
1. Dążenie do minimalizowania opłat dla odbiorców energii, przy spełnieniu warunku
samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego.
2. Ograniczenie szkodliwych dla środowiska naturalnego skutków funkcjonowania
sektora paliwowo-energetycznego na terenie gminy.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania dostaw ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych.
Aby cele te można było osiągnąć, działania które są prowadzone, obejmują sferę źródeł
ciepła, sferę dystrybucji ciepła, sferę użytkowania ciepła, sferę użytkowania energii
elektrycznej, sferę użytkowania gazu.
Biorąc pod uwagę sferę źródeł ciepła działania dotyczyć powinny:
 odtworzenia i modernizacji źródeł ciepła polegających na wprowadzaniu skojarzonego
wytworzenia energii elektrycznej i ciepła oraz obniżaniu wskaźników zanieczyszczeń;
 promowania przedsięwzięć zmierzających do likwidacji małych lokalnych kotłowni
węglowych i przechodzeniu na zasilanie odbiorców z sieci ciepłowniczej, gazowej lub
instalacji źródeł kompaktowych, które wytwarzają ciepło i energię elektryczną
w skojarzeniu i zasilanych paliwem gazowym;
 podejmowanie działań zapewniających utylizację i bezpieczne składowanie odpadów
komunalnych, w tym selekcję odpadów, kompostowanie oraz spalarnie odpadów po
uprzedniej selekcji, a także spalenie gazu wysypiskowego z ekonomicznie
uzasadnionym wykorzystaniem energii;
 popieranie utylizacji odpadów przemysłowych, oraz dążenie do wykorzystywania
energii odpadowej oraz do skojarzonego wytwarzania energii;
 wykonywanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych uwzględniających
wykorzystanie lokalnych źródeł odnawialnych takich jak: energia wiatru, energia
geotermalna, energia słoneczna, energia pochodząca ze spalania biomasy dla potrzeby
gminy.
W sferze dystrybucji ciepła istotną rolę pełni:
5
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współfinansowanie inwestycji w zakresie przyłączy i stacji ciepłowniczych i tym
samym pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła, czerpiących z zasobów sieci
ciepłowniczych,
 stopniowa i systematyczna wymiana odcinków sieci ciepłowniczych na systemy
rurociągów preizolowanych;
 stopniowa wymiana i modernizacja sieci i węzłów wymiennikowych, z regulacją
pogodową i urządzeniami pomiaru ilości ciepła;
 wprowadzenie systemu regulacji dostawy ciepła przy zastosowaniu przekazu
informacji gromadzonych za pomocą technik komputerowych, a dotyczących
newralgicznych punktów sieci ciepłowniczych.
W sferze użytkowania ciepła bardzo ważne są następujące rozwiązania:
 promowanie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia efektywności
wykorzystania energii cieplnej poprzez termorenowację i termomodernizację oraz
wyposażenie w elementy pomiarowe i regulacyjne, a także wykorzystywanie ciepła
odpadowego;
 wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
nowoprojektowych obiektów oraz zagospodarowania pod kątem proekologicznej
i energooszczędnej politykę gminy, w tym wykorzystywania źródeł energii
przyjaznych
ekologicznie,
stosowania
energooszczędnych
technologii
w budownictwie i przemyśle, wykorzystywania energii odpadowej, wytwarzania
energii w skojarzeniu itp.;
 popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali, dotyczących
przechodzenia na ekologiczne czystsze rodzaje paliwa, energię elektryczną, energię ze
źródeł odnawialnych;
 stosowanie przy zakupach zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej na potrzeby
komunalne preferencji dla producentów wytwarzających energię w skojarzeniu.
W obszarze użytkowania energii elektrycznej dąży się do:
 stopniowego przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia
w obiektach użyteczności publicznej oraz przy oświetlaniu ulic i innych miejsc.
Opierając się na danych opracowanych przez Zarządy Miast, które dokonały
modernizacji oświetlenia rozwiązania takie przynoszą wymierne korzyści dzięki temu,
że obniża się energochłonność oświetlenia ulicznego do około 40% stanu sprzed
modernizacji, co znacznie obniża ponoszone koszty. Nie bez znaczenia jest również
systematyczne przeprowadzenie prac konserwatorsko-naprawczych i czyszczenie
instalacji świetlnych.
 w zakładach przemysłowych nadzór techniczny powinien czuwać, aby napędy
elektryczne nie były przewymiarowane i pracowały przy wykorzystaniu optymalnej
sprawności. Aby warunek był realizowany w miarę możliwości powinno się
przesuwać okres pracy większych odbiorników energii na godziny poza szczytem.
W sferze użytkowania gazu bardzo duże znaczenie ma:

47





przy ogrzewaniu paliwem gazowym oszczędne gospodarowanie nim, poprzez
stosowanie nowoczesnych źródeł ciepła o dużej sprawności, oraz zabiegi termo
modernizacyjne, które pozwalają na zmniejszenie zużycia gazu;
racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach
domowych.

Racjonalne użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i gazu w prywatnych posesjach przekłada
się bezpośrednio na obniżenie kosztów utrzymania. Zasadne więc jest dokonywanie
modernizacji centralnego ogrzewania, ocieplania elewacji zewnętrznych, uszczelniania lub
wymiany okien, montażu zagrzejnikowych płyt refleksyjnych, ponieważ daje to poważne
oszczędności i wymierne korzyści,
Wykorzystania nośników energii poprzez działania indywidualne przekładać się może na
następujące zachowanie:
 stosowanie energooszczędnych źródeł światła;
 zastępowanie urządzeń grzewczych i urządzeń gospodarstwa domowego starego typu
urządzeniami energooszczędnymi;
 wykorzystywanie systemu taryf strefowych.
Ponieważ nie istnieją obecnie uregulowania prawne dotyczące emisji zanieczyszczeń
przez gospodarstwa domowe, a warunki ekonomiczne zmuszają wielu właścicieli budynków
do wykorzystywania na potrzeby ogrzewania pomieszczeń najtańszego i jednocześnie
najbardziej zanieczyszczającego środowisko paliwa stałego, w związku z tym trzeba dążyć do
tego, by z czasem przyzwyczajenia i stosowania praktyki zmieniały się. Idealny byłby stan,
gdyby mieszkańcy korzystali z takich źródeł energii, które są przyjazne dla środowiska.
W przypadku zakładów przemysłowych racjonalizacja użytkowania nośników energii
w zakładach przemysłowych powinna być podporządkowana kosztom poniesionym za
użytkowanie energii przeniesionych w poczet kosztów własnych. Przełożenie się tych
wskaźników na konkurencyjność towarów lub usług. W ostatecznym bilansie można
zadecydować o zyskach lub stratach zakładu. W zakładach przemysłowych istotnym
elementem racjonalizującym użytkowanie energii elektrycznej jest dbałość nadzoru
technicznego o to, by napędy elektryczne urządzeń nie były przewymiarowane i pracowały
z optymalna sprawnością. W przypadku rozbudowy zakłady dodatkowym instrumentem jest
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Instrumentem
racjonalizującym czasowy rozkład zużycia nośników energii jest system taryf czasowych.
Ze względu na ochronę środowiska racjonalizacja użytkowania paliw jest ściśle
powiązana z systemem dopuszczalnych emisji i opłat za korzystanie z środowiska. W tym
zakresie Gmina powinna współpracować z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu
Powiatowego. Działania gminy Andrychów racjonalizujące użytkowanie nośników energii
koncentrują się na problemach dotyczących dostarczania mediów energetycznych
zainteresowanym odbiorcom oraz na problemie dbałości o podniesienie standardu czystości
środowiska naturalnego gminy.
W skali całej gminy bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym dbałości
o odpowiednie standardy czystości środowiska jest likwidacja tzw. „niskiej emisji”
pochodzącej z kotłowni węglowych nie spełniających wymogów, a zlokalizowanych na
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terenie gminy, oraz indywidualnych palenisk domowych obowiązujące normy dotyczące
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających, które weszły w życie po roku
2005 zmusiły właścicieli kotłowni opalanych paliwem stałym do likwidacji tych kotłowni lub
ich modernizacji. Niezależnie od tego gmina powinna dążyć do likwidacji kotłowni
węglowych zasilających obiekty użyteczności publicznej, zwłaszcza te które znajdują się
w zasięgu oddziaływania systemu ciepłowniczego i sieci gazowej. 6

Podsumowanie
Zapotrzebowanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe spełnia wymagania określone
Ustawą „Prawo energetyczne” zawarte w art. 19. Przeprowadzone prace związane
z aktualizacja stanu energetycznego dla gminy Andrychów uświadomiły, jakie potrzeby
energetyczne czekają na ich analizę i rozwiązanie problemów z nimi związanych.
Zapotrzebowanie na nośniki energetyczne może zostać pokryte przy wykorzystaniu
istniejących systemów zaopatrujących gminę w energię. Decyzje, co do sposobu zaopatrzenia
w ciepło muszą jednak być podejmowane w sytuacji, gdy jednoznacznie oceniona zostanie
forma zainwestowania w tę inwestycję. Musi to być poprzedzone analizą ekonomiczną
kosztów budowy i eksploatacji poszczególnych instalacji, analizą kierunków rozwoju rynku
nośników energii oraz sugestiami ze strony przyszłych odbiorców. Równie ważnym
problemem, jest sposób zaopatrzenia obszarów nowego budownictwa w ciepło. Problemowi
temu służy racjonalne opracowanie przez władze gminy energetycznej polityki lokalnej,
spójnej z polityka państwa. Jedynie taka decyzja może przynieść rozwiązania optymalne.
Trzeba przy tym stwierdzić, że z racjonalizowaniem zużycia energii w gminie można
zaliczyć:
 modernizację istniejącego systemu dystrybucji ciepła ze źródeł EC, która przede
wszystkim dotyczy remontu i wymiany sieci ciepłowniczych;
 odtworzenie stanu technicznego urządzeń wytwórczych w źródłach ciepła pracujących
na potrzeby systemów ciepłowniczych na terenie miasta.
 niezmiernie ważne jest realizowanie polityki likwidacji „niskiej emisji”;
 celowa wydaje się być kontynuacja działań związanych z termomodernizacją zasobów
mieszkaniowych z terenu miasta.
 w ramach działań racjonalizacyjnych należy dążyć do podniesienia w ogólnym
bilansie potrzeb energetycznych gminy Andrychów udział energii produkowanej na
bazie źródeł odnawialnych i układów ko generacyjnych.
Działając zgodnie z polityką energetyczną państwa i przy uwzględnieniu standardów ochrony
środowiska gmina powinna podjąć takie działania, które pozwoliłyby na stworzenie
warunków do zasilania w ciepło przy wykorzystaniu rozwiązań proekologicznych. Korzyści
z tego typu rozwiązań odczuliby przede wszystkim sami zainteresowani, a więc mieszkańcy
gminy, a jednocześnie byłyby one bardzo widoczne dla środowiska.

6
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INWESTYCJE W GMINIE TOKARNIA W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH
ŁUKASZ WOJTASIK

Abstrakt
Niniejsza praca porusza zagadnienie funduszy Unii Europejskiej realizowanych w gminie Tokarnia.
Tematyka jaka została podjęta w całości poświęcona jest konkretnej jednostce samorządu
terytorialnego jakim jest gmina Tokarnia. Dokonano charakterystyki gminy Tokarnia, jej
najważniejszych potrzeb. Na wybranych przykładach inwestycyjnych pokazano zasady realizowania
funduszy w ramach programów przedakcesyjnych oraz w latach obecnych. Zakończenie stanowi
podsumowanie oraz wnioski z funkcjonowania oraz przydatności funduszy unijnych w jednostce jaką
jest gmina Tokarnia.
Słowa kluczowe: Tokarnia, fundusze unijne, gmina

Abstrakt
This paper is about European funds in the community Tokarnia. Done characteristics of the most
important community needs. On selected examples show the process implementation of EU preaccession funds and the present funds. At the end of the paper are the conclusions of the
implementation of EU funds Tokarnia community.
Keywords: Tokarnia, European funds, community

Charakterystyka Gminy Tokarnia
Gmina Tokarnia umiejscowiona jest w województwie małopolskim, leży na południu powiatu
myślenickiego. Powierzchniowo ciągnie się wzdłuż potoku Krzczonówka około 12 km w kierunku
wschód - zachód. Natomiast z południa na północ zajmuje około 7 km długości. Ze względu na
położenie fizyczno – geograficzne leży na granicy Beskidu Makowskiego i Beskidu Wyspowego,
w dolinie rzeki Krzczonówka, która stanowi dopływ Raby. Beskid ten stanowi mocno
rozczłonkowany zespół górski w Beskidach Zachodnich. Krajobraz Gminy Tokarnia charakteryzuje
się rozległymi i licznymi wnętrzami dolin potoków, które otaczają ściany wzniesień pokryte
drzewami. Najwyższe szczyty na obszarze Gminy to m.in. Koskowa Góra, Parszywka, Sołtysia Góra,
Kotoń, Groń oraz Łysa Góra. Stoki północne są strome, natomiast te o nachyleniu południowym
łagodne. Najwyższe partie wzniesień są zalesione. Szczególną atrakcję dla amatorów wycieczek
górskich stanowi masyw Zębalowej. Można tam napotkać aż 17 wyrytych na skałach symboli, które
oznaczały niegdyś zbójeckie trasy, bądź sekretne skarbce. Położenie nad poziomem morza na obszarze
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gminy szacuje się od ok. 360 m n.p.m. (dolina Krzczonówki), do ok. 886 m n.p.m. (Koskowa Góra).
Zlewnią rzek i potoków Gminy Tokarnia jest rzeka Raba. Do Gminy Tokarnia przynależą wsie:
Skomielna Czarna, Bogdanówka, Tokarnia Krzczonów, Zawadka i Więciórka. Natomiast sąsiadami
gminy są: Lubień, Maków Podhalański, Pcim, Jordanów oraz Budzów. Terytorium gminy stanowi
6885 ha, czyli 69 km2.
Obszar gminy w 45% zajmują użytki rolne, w sumie liczą 3117 ha, co jest istotne z racji
znaczenia dla gminy funkcjonowania funduszy unijnych wspierających rolnictwo. Około 78,5%
użytków rolnych stanowią grunty orne tj. 2445 ha, a 21,5% tj. 670 ha użytki zielone. Natomiast
struktura gleb wyróżnia się dużą obecnością gleb klas V i VI, stanowią one razem około 68% użytków
rolnych1. Wytwórczość rolna ciągle ma charakter tradycyjny. W gminie przeważa hodowla krów,
drobiu i trzody chlewnej, głównie na potrzeby własne, tylko niewielka część przeznaczona jest na
sprzedaż (np. mleko). Rzeźba terenu gminy jest wyraźnie niekorzystna dla intensywnej produkcji
rolnej i znacznie obniża wartość tutejszych gruntów. Warunki klimatyczne, ukształtowanie
powierzchni i niska klasa gruntów powodują, że rolnictwo jest mało opłacalne. Uwarunkowania te nie
pozwalają również na wprowadzenie mechanizacji, dlatego wiele prac polowych wykonywanych jest
ręcznie, co zdecydowanie podnosi koszty produkcji. Dodatkowym problem jest zbytnie rozdrobnienie
gospodarstw oraz przeludnienie agrarne, co wpływa na wysoki wskaźnik bezrobocia ukrytego. Dla
znacznej większości gospodarstw główne źródło utrzymania i zarobku stanowi działalność
pozarolnicza np. w dziedzinie usług, w pracach budowlanych nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje Spółdzielnia Producentów Mleka Groń, która zajmuje się
skupem mleka od okolicznych rolników. Sytuacja finansowa rolników uległa poprawie po wejściu
Polski do Unii Europejskiej i możliwości korzystania z dopłat bezpośrednich. Szansą dla osób
prowadzących działalność rolniczą wydają się być również ekologiczne gospodarstwa. Na rok 1999
zarejestrowanych było 326 podmiotów gospodarczych w gminie. Ostatnie lata odznaczyły się
gwałtownym rozwojem handlu, zakładów stolarskich oraz transportu towarowego. Na obszarze gminy
funkcjonują firmy usługowe oraz zakłady rzemieślnicze, nie ma natomiast większych zakładów
przemysłowych. Szczególnymi terenami pod inwestycje stały się doliny potoków Bogdanówka
i Więcierża oraz rzeki Krzczonówki. W dominującej części obszary zainwestowane wykorzystane
zostały do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czy zagrodowej. Zajmują one ok. 5% całkowitej
powierzchni gminy2.
Tokarnia to rozwijająca się gmina posiadająca dobrze działającą infrastrukturę techniczną.
Przeważnie gospodarstwa podłączone są do lokalnej linii wodociągów oraz sieci gazowej, coraz
więcej gospodarstw posiada ogrzewanie gazowe. Ponad 60% mieszkańców gminy posiada telefony
stacjonarne. Na dzień dzisiejszy na obszarze gminy zlokalizowany jest jeden nadajnik telefonii
komórkowej.
Na terytorium gminy działają liczne instytucje prowadzące i zaspokajające podstawowe
potrzeby mieszkańców w zakresie życia społecznego i kulturalnego. Są to przede wszystkim struktury
o funkcjach publicznych w dziedzinach: kultury, ochrony zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji, opieki
społecznej oraz instytucje komercyjne, które działają zgodnie z regułami rynkowymi. Najważniejszy
cel gminy stanowi rozwój turystyki, szczególnie agroturystyki, czemu sprzyja duża lesistość terenu
(ok. 47%; pewne utrudnienie w pieszej penetracji lasów stanowi rozczłonkowanie dolinami).

1
2

Charakterystyka Gospodarcza Gminy Tokarnia [w:] http://www.tokarnia.info.pl (data dostępu: 04. 04. 2015).
Charakterystyka Gospodarcza Gminy Tokarnia [w:] http://www.tokarnia.info.pl (data dostępu: 04. 04. 2015).
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Wykorzystanie Funduszy Unijnych w Gminie Tokarnia w latach 2007 – 2015
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustanowiło, że województwo małopolskie w latach 2007 – 2015
otrzyma łączną wartość 2 583 720 mln EUR w ramach realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 15.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi ok. 2 152 840 mln EUR i obejmuje środki
pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Narodowej Strategii Spójności. Szacuje się,
że udział środków krajowych wynosi 430 880 tys. EUR3. W latach 2007 – 2013 z funduszu
Narodowej Strategii Spójności do Małopolski na różnorodne koncepty zostanie przeznaczonych 1 792
280
mln
EUR.
Suma
obejmuje
alokację
na
regionalny komponent Program
Operacyjny KL oraz Regionalny Program Operacyjny (RPO). Na finalizację RPO Małopolska
uzyskała przeszło 1 290 270 mln EUR. Natomiast z regionalnego komponentu PO KL rozporządzać
będzie sumą 502 010 tys. EUR. Przeprowadzane będą również projekty z innych krajowych
programów operacyjnych. Do katalogu podstawowych projektów indywidualnych dla PO
Innowacyjna Gospodarka oraz PO Infrastruktura i Środowisko jest wpisanych 39 planów. Na liście
rezerwowej umieszczono ich 32. Natomiast, co do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyłącznie
Minister (odpowiedzialny za sprawy rozwoju wsi) drogą rozporządzenia rozdziela środki
przeznaczone na wykonanie zatwierdzonych wcześniej akcji programowych na województwa. Na
mocy przyjętego przez MRiRW podziału Małopolska otrzyma ok. 360 560 tys. EUR
z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundusze te ulegną
rozszerzeniu po przeprowadzeniu przez MRiRW podziału dotacji między regiony na zarządzanie
agrarnymi zasobami wodnymi4. Łącznie z Regionalnego Programu Operacyjnego jak również z PO
Kapitału Ludzkiego pomoc wynosi 2 152 840 mln EUR. W ramach owej kwoty należy wyróżnić kilka
projektów, które przedsięwzięto dla Gminy Tokarnia. Jednym z nich jest kompleksowy program
utrzymania niezanieczyszczonych wód zlewni Raby tuż od źródła, aż do zapory mieszczącej się
w Dobczycach. Wiąże się to z potrzebą uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarach Gmin:
Mszana Dolna, Wiśniowa, Niedźwiedź, Tokarnia, Pcim, Raba Wyżna. Wartość projektu w całości
wynosi 534 100 tys. EUR, przy czym suma dotacji ze środków Unii Europejskiej to 317 800 tys. EUR,
co stanowi ponad połowę wszystkich kosztów5. Koncepcja będzie wykonywana w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Inwestycję finansowane w ramach funduszy europejskich w Gminie Tokarnia
Budowa kanalizacji sanitarnej
Najważniejszą i największą z inwestycji w Gminie Tokarnia jest budowa kanalizacji we wsiach
Bogdanówka i Skomielna Czarna, głównie w celu ochronienia przed zanieczyszczeniami Zbiornika
Dobczyckiego. Według Małopolskiego Programu Operacyjnego ów projekt wyznaczony jest w Osi
Priorytetowej 7: infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.1: gospodarka wodno – ściekowa.
Natomiast, co do rodzaju projektu zakłada on budowę lub modernizację urządzeń do oczyszczania
oraz odprowadzania nieczystości w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków. Całkowita jego wartość wynosi 7 471 642. 42 zł, przy czym koszty
kwalifikowane wynoszą 6 092 530. 42 zł (VAT jest niekwalifikowany), natomiast kwota dotacji to
4 264 771. 29 zł. Prace rozpoczęły się dnia 4 maja 2010 roku, zaś jego planowany termin rzeczowego
i finansowego zakończenia to 31 grudnia 2012 roku.
3

Wszelkie materiały jak i informacje jakie posłużyły do napisania rozdziału III, zostały zaczerpnięte z Gminy
Tokarnia w formie projektów, planów, omówień, zestawień, statystyk etc.
4
Fundusze unijne dla województwa małopolskiego w latach 2007-2015 [w:]
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (data dostępu: 13.04.2015).
5
Zapytanie nr 618 do ministra rozwoju regionalnego oraz ministra środowiska: http://orka2.sejm.gov.pl (data
dostępu: 04.04. 2015).
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Przed rozpoczęciem budowy kanalizacji stan sanitarny gospodarki wodno-ściekowej
w miejscowości Tokarnia nie odpowiadał standardom higieniczno-sanitarnym oraz ekologicznym, a
zwłaszcza stanowił zagrożenie dla czystości wód Krzczonówki i Zbiornika Dobczyckiego. Przyczyną
był zbyt niski stopień skanalizowania gminy, który wynosił zaledwie 2.32%. Na terenie gminy
znajduje się jedynie 9,4 km sieci kanalizacyjnej. W tej chwili funkcjonuje jedna oczyszczalnia
ścieków – Tokarnia 1. Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w zlewni powyżej obszaru
gminy pogarsza jakość wody potoku Krzczonówka, który wpływa bezpośrednio do Raby, a dalej do
Zbiornika Dobczyckiego – będącego głównym ujęciem wody pitnej m.in. dla Krakowa. Dlatego też,
tak kluczowe znaczenie ma uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tokarnia –
poprzez budowę ponad 13 km sieci kanalizacyjnej, w bezpośredni sposób przyczyniającej się do
poprawy stanu wód Zbiornika Dobczyckiego. W chwili obecnej w Zbiorniku tym ma miejsce
rozprzestrzenianie się glonów wydzielających substancje toksyczne. Z tego oto powodu dochodzi do
obniżania standardów życia mieszkańców gminy. Osoby mieszkające na obszarach
nieskanalizowanych mają gorsze warunki bytowe. Dużymi problemami były trudności
z oszacowaniem ilości wytwarzanych ścieków na obszarach nieskanalizowanych, brak spójnej
gospodarki wodno-ściekowej oraz niebezpieczeństwo jej zaburzeń. Ponadto, sytuacja ta świadczyła
o niespełnianiu norm europejskich w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 13,9 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Bogdanówka i Skomielna Czarna. Cel główny został sformułowany następująco: „Poprawa stanu
środowiska naturalnego, (a w szczególności wód Zbiornika Dobczyckiego, stanowiącego ujęcie wody
pitnej) poprzez wspieranie działań związanych z rozbudową infrastruktury wodno-ściekowej na
terenie Gminy Tokarnia”. Ten priorytet zostanie osiągnięty poprzez:
 ulepszeniu działania systemu oczyszczania nieczystości na obszarze Gminy Tokarnia,
 poprawę sytuacji sanitarnej i zażegnanie zagrożeń nieszczelności zbiorników, czy wycieku
nieczystości poprzez usunięcie zbiorników przydomowych i odprowadzanie ich do oczyszczalni,
 polepszenie stanu wód głębinowych oraz powierzchniowych, głównie dzięki wprowadzaniu
oczyszczonych ścieków do odbiornika, zwłaszcza poprawę stanu wód w potoku Krzczonówka
oraz Zbiorniku Dobczyckim,
 zmianę na lepsze jakości bytu mieszkańców Gminy dzięki zapewnieniu dostępu do rozwiniętej
infrastruktury technicznej,
 rozwój turystyki w gminie, dzięki zachowaniu walorów naturalnych,
 eskalację atrakcyjności inwestycyjnej obszaru gminnego.
Inwestycje w ramach projektów Rozwój Obszarów Wiejskich
Jednym z najistotniejszych problemów determinujących poziom rozwoju społeczno – gospodarczego
województwa małopolskiego jest zróżnicowanie przestrzenne w rozwoju pomiędzy obszarami
miejskimi i wiejskimi. W wyniku wieloletnich zaniedbań i braku odpowiednich funduszy dostęp do
podstawowej infrastruktury społecznej w małopolskich wsiach jest znacznie ograniczony, co
bezpośrednio wpływa na jakość i warunki życia. Ważną kwestią na terenie Gminy Tokarnia był
ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej, która – zarówno szkolna (boiska sportowe, sale
gimnastyczne) jak i ogólnodostępna (boiska trawiaste) –wymagała rozbudowy i modernizacji.
Nieodpowiednio przystosowana infrastruktura sportowa stanowiła o braku dobrych warunków do
prowadzenia zajęć w – f w szkole, imprez kulturalnych bądź uroczystości szkolnych, sportowych zajęć
pozalekcyjnych, znikomej możliwości organizowania wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej rywalizacji
sportowej. Dużą sumę funduszy unijnych przeznaczono na zakup odpowiedniego sprzętu sportowego.
Ważnym zagadnieniem było także wyposażenie budynku w następujące instalacje wewnętrzne:
centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja mechaniczna, zimna woda, kanalizacja
sanitarna oraz elektryczna.
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Projekty, które są przedmiotem niniejszej analizy należą do programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Inwestycje objęły swoim zasięgiem budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację
takich obiektów jak: szkoły i przedszkola wraz z salami gimnastycznymi, obiekty sportowe
i rekreacyjne. W ramach infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej i sportowej, zrealizowano plan
budowy sali gimnastycznej i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2
w Tokarni. Bezpośrednim celem konceptu było ułatwienie i poszerzenie dostępu dzieci i młodzieży,
jak również osób dorosłych z obszarów wiejskich do nowoczesnej infrastruktury sportowej na
europejskim poziomie. Natomiast długookresowym założeniem projektu jest podniesienie warunków
i jakości życia mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu poziomu cywilizacyjnego oraz potencjałów
społecznego i gospodarczego na wsi. Dzięki przedmiotowej inwestycji wzrośnie liczba osób
korzystających z obiektów sportowych w Gminie Tokarnia. Całkowita wartość projektu wyniosła 2
499 544. 89 zł, przy czym koszty kwalifikowane to 2 499 544.89 zł, zaś kwota dotacji 1 149 681. 42
zł. Sala gimnastyczna została już oddana do użytku, była ona jednym z pierwszych działań
wykonywanych w ramach przyznania środków unijnych na lata 2007 – 2015.
Kolejnym z projektów w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest modernizacja
centrum wsi Krzczonów, jako działanie realizowane pod hasłem „Odnowy i rozwoju wsi”. Głównymi
założeniami były poprawa estetyki miejscowości Krzczonów oraz funkcjonalności terenu
przykościelnego, poprzez odnowę parkingu. Zakładał stworzenie bezpiecznych warunków i komfortu
mieszkańcom oraz turystom przebywającym na terenie wsi dzięki oświetleniu drogi w miejscach
o szczególnym znaczeniu. Toteż wybudowano nowe oświetlenie na czterech odcinkach:
 granica miejscowości Krzczonów – os. Spyrki – długość 567 m,
 przy osiedlu Morgi – długość 395 m,
 na odcinku od OSP do os. Korzenie – długość 633 m,
 zjazd na cmentarz do os. Proszkowce – długość 722 m.
W ramach projektu wykonano również modernizację parkingu przy Kościele Parafialnym oraz
chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku przylegającym do parkingu. Parking przeznaczony jest
do parkowania 37 samochodów osobowych, z czego dwa przewidziano dla osób niepełnosprawnych.
Na odcinku drogi powiatowej przylegającej do parkingu wykonano chodnik z kostki betonowej
o szerokości 2 m. Parking ma powierzchnię 812 km2. Całkowita wartość projektu wyniosła 257 088.
80 zł, przy czym koszty kwalifikowane to 205 680. 45 zł (VAT jest niekwalifikowany), natomiast
kwota dotacji 143 976 zł. Czas realizacji projektu przypadał na okres od 23 lipca 2010 roku do 30
grudnia 2011 roku.
Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jednym z istotnych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego jest „Aktywność szansą na
sukces”. Priorytet VII owego konceptu wskazuje na promocje aktywnej integracji społecznej.
Natomiast poddziałanie tegoż priorytetu zakłada rozwój i upowszechnianie budowy więzi społecznych
przez ośrodki pomocy społecznej. W Gminie Tokarnia plan pozostaje w toku swoich prac, a czas jego
finalizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) przypada na okres od 1 kwietnia 2010
roku do 31 grudnia 2012 roku. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowity koszt realizacji
koncepcji na lata 2010 – 2012 wynosi 313 054. 85 zł, z czego wnioskowana dotacja wynosi 269 321.
09 zł., a wkład własny 43 733. 76 zł.
Projekt „Aktywność szansą na sukces” jest zgodny z politykami wspólnotowymi, np. polityką
równości szans (przyczynia się do wyrównania szans na rynku pracy) oraz z polityką rozwoju
lokalnego (przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia wykluczenia społecznego – przywrócenie
zdolności lub możliwości zatrudnienia osób wykluczonych).
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Ponadto, plan zakłada aktywizację społeczeństwa, podniesienie kompetencji w zakresie
poruszania się na rynku pracy, a także kwalifikacji zawodowych stwarzających szanse uzyskania
zatrudnienia dla 44 osób z terenu Gminy Tokarnia. Cele szczegółowe przedstawiają się następująco:
 nabycie/podniesienie kompetencji społecznych uczestników projektu,
 nabycie/podniesienie kompetencji w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
 nabycie/podniesienie kompetencji w zakresie opieki i wychowania dzieci,
 nabycie/podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
 rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji,
 rozpowszechnienie pracy socjalnej.
W 2011 roku w projekcie łącznie wzięło udział 17 beneficjentów z terenów Gminy Tokarnia,
z czego ukończyło go 15 osób. Były to osoby w wieku od 20 do 59 lat. Osiem z nich było
bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach. Skład osobowy
przedstawiał się następująco:
 3 kobiety bezrobotne,
 3 kobiety i 2 mężczyzn długotrwale bezrobotnych,
 9 osób (kobiet i mężczyzn) nieaktywnych zawodowo.
Poziom wykształcenia uczestników:
 podstawowe – 8 osób,
 ponadgimnazjalne – 7 osób,
 pomaturalne – 2 osoby.
Wybór grupy docelowej został dokonany na podstawie wywiadów oraz danych ze Strategii Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tokarnia na lata 2007 – 2013. Wynika z niej, że
osoby z rodzin wielodzietnych i niepełnych wymagają szczegółowej pomocy ze strony Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rekrutacja uczestników jest prowadzona na początku każdego roku realizacji projektu i przebiega
w następujących etapach:
 Etap 1. Przeprowadzenie przez pracowników socjalnych wstępnej diagnozy klientów pomocy
społecznej na podstawie posiadanej dokumentacji GOPS,
 Etap 2. Weryfikacja osób spełniających kryteria formalne kwalifikujące ich do projektu,
 Etap 3. Spotkanie pracowników socjalnych z grupą docelową,
 Etap 4. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,
 Etap 5. Złożenie akcesu do uczestnictwa w projekcie,
 Etap 6. Zawarcie kontraktu socjalnego.
Warto zaznaczyć, iż niewielka część dofinansowania została przeznaczona na akcję promocyjną i
informacyjną, która polegała głównie na przygotowaniu plakatów i ulotek, jak również zamieszczeniu
materiałów informujących w gazetce lokalnej „Sami o sobie”.
Na bazie sporządzonych raportów można wyróżnić zarówno twarde, jak i miękkie rezultaty
projektu. Do twardych efektów należy to, że 15 uczestników:
 ukończyło udział w projekcie,
 uzyskało kwalifikacje niezbędne do skutecznego podjęcia zatrudnienia,
 ukończyło udział w treningu kompetencji społecznych,
 podniosło swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i opieki nad
dzieckiem,
 podniosło swoje kompetencje w zakresie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 uzyskało określone kwalifikacje potwierdzone stosownym zaświadczeniem/ certyfikatem,
 zostało objętych kontraktami socjalnymi.
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Natomiast rezultaty miękkie zostały sformułowane w wyniku działań narzędzi badawczych,
jakimi były wywiady z uczestnikami, ankiety oraz informacje zwrotne. U wszystkich uczestników
zaobserwowano:
 nabycie umiejętności praktycznych: zarządzania środkami finansowymi i poruszania się po rynku
pracy,
 zwiększenie motywacji do zmiany władnej sytuacji życiowej;
 odkrycie własnych uzdolnień i zainteresowań,
 zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły,
 zwiększenie motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy,
 zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia,
 zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych.
Wedle szczegółowej charakterystyki projektu „Aktywność szansą na sukces” na 2011 rok na
jego urzeczywistnienie wydano kwotę 205 273. 80 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 90 567. 10 zł,
a wkład własny 14 706. 76 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania – zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie projektu – wyróżnia się część „Aktywnej integracji” oraz „Pracy socjalnej” – w
ramach której zatrudniony został dodatkowy pracownik socjalny ze środków EFS.
Według zestawienia wniosków złożonych w 2009 roku w ramach PO Kapitał Ludzki
przyznano środki unijne na takie programy jak: „Rozwijamy skrzydła!” (zajęcia pozalekcyjne dla
dzieci z lokalnej Szkoły Podstawowej), „Laboratorium Kariery” (dla Gimnazjum), „Polsko –
Słowackie Lato”, „Mały Europejczyk” (realizatorem było przedszkole w Krzczonowie), „Przedszkole
szyte na miarę” (przedszkole w Tokarnii). Niemniej ciekawym konceptem w ramach PO Kapitał
Ludzki jest działanie w ramach „Ekoturystyka szansą aktywizacji społeczności lokalnej seniorów”,
którego realizatorem jest Gmina Tokarnia. Całkowita wartość projektu wyniosła 49 560. 00 zł, która
została przyznana przez fundusz europejski. Natomiast w ramach programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich stworzono pomysł „Odnowa wsi”, któremu przydzielono 178 000 zł. Warto zaznaczyć, że
większość z tych zamiarów jest rozplanowanych na kilka lat i ich prace są w toku. Fundusze unijne w
zakresie wprowadzania tychże zamysłów w życie są niezwykle pomocne, gdyż środki jakie oferują
programy unijne stanowią niemal w większości przypadków ¾ bądź większą część całych środków.
Gmina Tokarnia nie dysponuje zbyt zasobnym budżetem, jednak nie jest również gminą zadłużoną,
toteż stopniowe wdrażanie innowacji sprawdza się na tym terenie znakomicie.
Zakończenie
Przystąpienie państwa polskiego do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło mu drogę do
rozwoju i modernizacji. Organizacja europejska otacza opieką finansową swoich członków, aby
zrównoważyć ich potencjały polityczne, społeczne oraz gospodarcze. Dofinansowuje państwa,
które wymagają znacznego nakładu środków, a ich budżety krajowe nie są w stanie sprostać
potrzebom. Unia stawia sobie za cel harmonijną współpracę, dzięki której dochodzi pomi ędzy
członkami do wymiany na płaszczyznach kultury, czy gospodarki. W związku z przynależnością
do organizacji Polska przeżywa nie tylko rozkwit polityczny, kulturalny, ale także dzięki
przyznanym dotacjom jest w stanie niwelować wewnętrzne różnice regionalne i bariery w
społeczeństwie. Inwestycje na najniższym poziomie samorządu terytorialnego jakim jest gmina
wpływa na wzrost zatrudnienia, aktywności zawodowej oraz solidarności lokalnej.
Obecny podział administracyjny kraju pozwala na dotarcie z pomocą do samego źródła
problemów. Gmina, jako najmniejsza jednostka podziału terytorialnego, stanowi wspólnotę ludzi
dobrze się znających, dbających o dobro lokalnej społeczności i znających swoje najważniejsze
potrzeby. Dzięki władzom samorządowym może ubiegać się o pomoc finansową nie tylko od państwa,
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ale także o środki w ramach rozmaitych programów unijnych. Fundusze Unii Europejskiej skierowane
na cele gminne pozwalają na likwidację zacofania i modernizację w szczególności terenów wiejskich.
Przytoczone projekty i przedsięwzięcia w Gminie Tokarnia, którym przyznano dotacje unijne
w ramach rozmaitych programów to tylko część z inwestycji. Dzięki funduszom unijnym gmina
wzbogaciła się m.in. o nowe place zabaw, pracownie informatyczne, nowoczesne Internetowe Centra
Informacji Multimedialnej, dodatkowe oddziały przedszkolne. Środki unijne wsparły również wiele
mniejszych remontów na terenie gminy.
Gmina Tokarnia jest dowodem na to, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki jak i Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich zaowocowały realizacją celów na płaszczyźnie działania jaką jest
poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury
technicznej, warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków
życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zrealizowane projekty na terenie gminy
wpłynęły na polepszenie jakości bytu na wsi głównie poprzez zaspokojenie potrzeb zarówno
kulturalnych, jak i społecznych oraz promowanie terenów wiejskich.
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